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REDACÇ.ÃO F1NAL 

--
PARECER 

PARA A 

Discussão do ProjBcto de Codi[o Civil Brazlleiro 

A · Commissão encarregada da redacção final do 
Projecto de C:odigo Civil, que tem de ser submettido 
á apreciação da Camara dos Senhores Deputados, vem 
apresentará Commissõo geral, incumbida do exame 
e aperfeiçoamento do dito ProjecLo, o resultado de seus 
trabolhos. · 

Serviram de base á estes, os pareceres e redacções 
parciaes, offereciclot=i ao estudo d,a Commissão pelos 
respectivos relatores, que os organisarom de inteiro 
accordo com o vencido no seio da Commissão geral. 

_Apenas, na parte·_ c_ontiada ao criterio do relator, 
deputado Anizio de Abreu, deram-se desde logo, com 
prévia acquiescencia d'esta Commissão, alterações 
de alguma importancia. 

Na redacção final, esta Cornmissão, usando ele fa
culdade que lhe foi conferida ao leceber o seu man
dato, entendeu modificar, additar ou supprimir, ad 
referendum, algumas disposições do Projecto, ou 
das emendas, approvadas , o que fez no intuito, não 
só de melhorar. a rodacção, como de. harmonisar 
os diversos_ preceitos, contidos em umas ~ outras, 
e de supprir lacunas, que o derradeiro exame do 
Projecto deixou conhecer. .. · · 

A estreiteza do tempo não_ permitle, como seria 
de grande conveniencia, mencionar e justificar neste 
parecer, taes alterações, accrescimos e suppressões. 

Perante a Commissão geral, · por· occasião ele ser 
discutida a redacçõ.o, cumprirá esta commissão esse 
dever, de modo a habilital-a a resolver como fôr mais 
conveniente -á importancia da ·materia, de que se 
occupa o Projecto. 

Sala das commissões 'da Camara dos Senhores 
Deputados, 11 de janeiro de 1902.- Carlos Augusto 
de Oliveira Figueiredo, relator. - Alfredo Pinto. -
Ani.zio ele Abreu.- Luiz Dom,ingues.- Alencar Gui
marães. 



.. 



CODIGO CIVIL BRAZIL.EIRO 

Tf ra~alhoz da Commizzã.o especial 

Redacção _ final do projecto de Codigo Civil Brazileiro 

LEI PRELIMINAR 

Art. 1. 0 O prese1-i"te .. Cojigo entrará em vigor seis 
·mezes depois de sua publicação official na Capital da 
Republica. · 

Art. 2. 0 A lei é obrigatoria em todo o territorto bra
zileiro, nas suas aguas terr~toriaes, e no extrangeiro, 
até onde se extender a sua extraterritor1alidade, reco
nhecida pelo direito ou pelas convenções internacionaes. 

Art. 8. 0 A lei não prejudicará, em caso algum, direi
tos adquiridos, actos jurídicos perfeitQs e a cousa jul
gada. 

§ 1.. ° Consideram-se adquiridos não só o direito que o 
titular, ou alguern por elle, póde exercer, corno oquel
les cujo exercicio depende de prazo prefixo.do, ou de 
condição pre-estahelecidu não alteravel a arbítrio de 
outrem. . · 

§ 2. ° Cqnsidera-se acto juridico·perfeito o que está 
consurnmudo, na conformidade da lei vigente ao tempo 
em que se effectuou. · . · 

§ 8. ° Considera-se cousa julgada a decisão judiciaria 
contra a qual já não cabe recurso ordinario. • 

Art. 4. 0 A lei só póde ser derogada ou revogada por 
outro. lei posterior em contrario. Mas a disposição es
pecial pos~erior não revoga a geral anterior, nem a ge
rn 1 posterior revoga a especial anterior, sinão quando 
a ella se referir para alterol-a explicita ou implicita
mente. 

Art. 5. 0 Ninguem póde excusar-se com a ignorancia 
da lel; nem o juiz póde eximir-se de decidir as causas 
submetlidas ao seu conhecimento por motivo de silen
cio1 obscuridade ou ·ambiguidade da lei. 

Art. 6. 0 A lei que faz excepção ás regras geraes, ou 
resff}nge direitos, ::ó póde ser applicada aos casos 
nella,. especificados. 
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2 CODIGO CIVIL BRAZILEIRO 

Art. 7. 0 Nos casos omissos applicam-se ás disposi
ções reguladoras dos casos analogos e, na falta destas, 
os princípios geraes .de direito. 

Art. 8. 0 A lei nacional da pessoa rege o seu es
tado é capacidade civil; as relações pessoaes dos 
conjuges, e o regimen dos bens no casamento . Si, 
porém, os conjuges forem de nacionatidade diffe
rente, preva"l.ecerá a lei nacio1rnl do marido. 

§ unico. Será, entretanto, applicada subsidiaria
mente, à lei do domicilio e, na falta deste, a da 
residencia: 

I, quando a pessoa não tiver patria por hav~l-a 
perdido em um paiz sem tel-a adquirido em outro; 

II, quando tiver duas patrias em razão de conflicto, 
não resolvido, entre as leis do paiz do nasctmento 
e do paiz de origem, prevalecendo, quando um delles 
fôr o Brazil, a lei brazileira. 

Art. 9. 0 Os bens moveis ou immoveis são sujeitos 
á lei do logar da sua situação. Comtudo, os moveis 
de uso pessoal do proprietario, ou os que este levar 
sempre comsigo, bem como os destinados a ser 
transportados para outros logares, são sujeitos á Jei 
pessoal do proprietario. 

§ unico. Os moveis, cuja situaçuo for mudada na .. 
pendencia de acção real sobre elles, continuam 
sujeitos á lei da situação que tinham no inicio da 
mesma acção. 

Art. 10. A fórma extrinseca dos actos publicas 
ou particulares será r egulada pela lei do logar e do 
tempo em q1:1e forem praticados. 

Art. 11. Os_ meios de prova serão regulados pela 
lei do Jogar onde se passou o acto . ou facto a provar. 
Si, porém, a lei commum das partes autorizar meios 
mais amplos, serão estes admissíveis. 

Art. 12. O objecto e os effeitos das obrigações 
serão regulados pela lei do logar em que forem con
trahidas, salvo expressa conVBnção dos contractantes. 

§ unico. Serão, comtudo, regulaclos e júlg:ados sem
pre pela legislação brazileira: 

I, QS contractos ajustados em paíz extrangeiro, 
mas exequiveis no Brazil ; 

II, as obrigações coritrahidas entra brazileiros em 
paiz extrangeiro; 
· III, os actos r<3lativos a immoveis situados no 

Brazil; 
IV, os actos relativos ao regimen hypothecario bra~ 

zileiro. 
Art. 13. As successões legitima e testomentaria, a 

ordem da vocoção hereditario, os direitos dos herdeiros 
e a intrínseca validade das disposições, serão regu
lados pela lei nacional do fülleciclo, salvo o disposto 
neste Codigo sobre herai~ças vagas abertas no Brazil. 

Art. 14. A competência, a fórma elo processo e os 
meios de defesa são regidos pela lei do logar onde se 
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mover a acção, resalvada a competencia dos tribunaes 
brazileiros para conhecerem de demandas contra os 
domiciliados ou residentes no Brazil por obrigações 
contrahidas ou responsabilidades assumidas dentro 
ou fóra do paiz. 

Art. 15. As sentenças dos tribunaes extrangeiros 
serão exequiveis no Brazil, mediante as condições es
tabelecidas pela lei brazileira . 

Art. 16. Em nenhum caso as leis, os actos e as 
sentenças de um paiz extrangeiro e as disposições e 
convenções privadas, poderão derogar as leis rigoro
samente obrigatorias do Brazil, concernentes ôs pes
soas, aos bens e aos actos, nem as leis por qualquer 
modo relativas á soberania nacional, á ordem publica 
e aos bons costumes. 

PARTE GER~L 

TITULO UNICO 

DISPOSIÇÕES GERAES 

. Art. '1; 0 Este Codigo regula os direitos e obriga
ções .de caracter privado das pessoas, quer naturaes, 
quer jurídicas, entre si e em relação aos bens. 

L1i.VU..O 1. 

:Das pessoas 

T.ITULO I 

DIVISÃO DAS_ .PFSSOAS 

CAPITUI;..O I . 

-
DAS PESSOAS NATURAES 

Art. 2. 0 Todo o ser humano é capaz de direitos é 
obrigações na ordem civil. ' 

Art. 3. 0 A lei não reconhece distincção entre 
nacionaes e estrangeiros para a acquisição e gozo elos 
direitos civis. 

· Art. 4. 0 A personalidade civil go ser humano co-
ça do nascimento com vida ; mas, desde a con

cepção, a lei garante os direitos do nascituro. 
Art. 5. 0 São absolutamente incapazes ele exercer 

por si os actos da vida civil: 
I, os menores de quatorze annos ; 
II, os loucos de todo o genero ; 
III, os surdos-mudos, que forem inhibidos ele fazer 

conhecida a sua vontade ; 
IV, us ausentes declarados taes em juizo. 
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Art. 6. 0 São incapozes, relativamente a certos 
actos, ou ao modo de exercel-os·: 

I, os maiores de quatorze annos, emquanto não 
completarem vinte um; . 

n, as mulheres casadas, emqu&nto subsistir a so
ciedade conjugal ; 

III, os prodigos. 
Art. 7. 0 A ·incapacidade absoluta ou relativa é sup

prida pelo modo estabelecido na Parte Especial deste 
Codigo. 

Art. 8. 0 Na protecçfio que o Codigo Civil dispensa 
aos incapazes não se comprehende o beneficio de 
restituicão. 

Art . 9. 0 Aos vinte um annos completos termina a 
menoridade e a pessoa fica habilltada para o exer
cício de todos os actos da vida civil. 

§ unico. Tambem cessará a incapacidade: 
I, para os menores que tiverem completado de

zoito annos, por concessão do pae, ou da mãe, si 
nquelle for füllecido, e por sentença do juiz, ouvido 
o tutor, si o menor estiver sob tutella; 
. II, pelo casamento . 

Art. 10. A pessoa natural termina com a morte; 
esta se presume no caso de ausencia nos termos dos 
arts. 473 e 474 da Porte Especial. 

Art. 11. Si duas ou mais pessoas fallecercm na 
mesma óccasião, sem que se possa averiguar qual 
dellas morreu em primeiro logar, presume-se qüe 
morreram simultane&mente. 

Art. 12. Ser fio inscriptos em registro publico: 
I, os nascimentos; 
II, os casamentos e obitos ; 
IIT, a eman~ipação por concessão do pae ou dn 

mãe, ou por sentença elo juiz. 

CAPITULO II 

DAS PESSOAS JURIDICAS 

SECÇÃO I 

DI&POSJÇÕES GERAES 

A1·t. 13. As pessoas juridicas são de direito pu
blico ou ele . dtreHo privado . . 

Art. 14. São pessoas juridicas de direito publico 
interno: 

I, a federação dos Estados do Brazil ; 
II, cada um do:o Estados componentes da federa.ç,ão 

brazileira ; · 
III, cada um dos municipios constitucionalmente 

organizados no territorio brazíleiro. 
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Art. · 15. As_ pes,5;oas juridicas de direito publico 
só responderão pelos damnos causados por seus re
presentantes, quando estes, em nome dellas, prati
carem actos de direito privado dentro dos limites das 
suas atribuições . 

Art. 16. São pessoas juridicas de direito privado: 
I, as sociedades civis ·e as fundações, quando devi

damente inscriptas; 
II, as sociedades mercantis, observadas quando a 

estas as disposições do direito commercial. 
Art. 17. São reconhecidas as pessoas juridicas ex

trnngeiras; mas as de direito publico não podem ad
quirir ou possuir, por qualquer titulo, propriedade 
immovel no Brazil, nem direitos susceptiveis de des
iwropriação. 

§ unico. As pessoas jurídicas extrangeiras de direito 
privado, para terem no Brazil eslabelecimento, de 
agencia ou succm_sal que as represente e serem equi
paradas ás nacionaes, devem subordinar-se ás leis e 
aos tribunaes brazileiros, 

Art. 18. E' applicavel ás pessoas jurídicas o dis~ 
posto no art. 8°. 

Art. 19 . . As pessoas jurídicas serão representadas, 
activa e passivamente, nos actos judiciaes e extra

. judiciaes pelos seus directores, si os estatutos 11ão 
· especificarem outros representantes, os quaes po

derão nomear procüradores. 

SECÇÃO 11 

REGI~TRO CIVIL DAS PESSOA.$ JURIDICAS 

Art. 20. Começa a existencia legal das pessas ju
ridicas com a inscripção, no_registro publico, regulado 
por lei especial, dos seus contractos ou actos constitu
tivos, estatutos . ou compl'omissos e da auctorização 
ou approvação do Governo, quando estas forem neces
sarias. 

Serão, outrosim, averbadas no referido registro as 
alterações que soffrerem qs ditos actos. 

Art. 21. O registro conterá as seguintes declara
ções: 

I, a denominação,. fins e séde da associação ou fun
dação; 

n, o modo pelo qual é administrada e representada 
·· activa e passivamente, em juizo, e, em geral, nas rela
ções com terceiros ; 

III, si os estatutos, contracto ou compromisso são 
reformaveis no tocante á administração, e de que 
modo; · 

lV, si os membros respondem subsidio.riamente pelas 
obrigações da associaçõo; 

V, os casos ele extincção e o destino do respectivo 
patrimonio. 
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SECÇÃO III 

SOCIEDADES CIVIS COM PERSONALIDADE JURIDICA 

Art. 22. As sociedades serão consideradas como pes
soas inteiramente distinctas das qüe as compoem. 

§ 1. 0 AqueUas que não tiverem personalidade Ju
ridica serão regidas pelas diSl)OSições do livro III, da 
Parte Especial deste Codigo, relativas á sociedade, va
lendo, apenas, como contracto entre os socios. Os actos 
jurídicos praticados em nome dellas obrigarão pes
soalmente o seu autor em relaçifo a terceiro. 

§ 2. 0 Havendo mais de um autor, a responsabilidade 
será solidaria, salvo direito regressivo contra os de-
mais socios, para a devida indemnização. 

Art. 23. Não poderão constituir~se, nem funccionar 
no Brazil, sem prévia autorização, as sociedades, agen
cias ou estabelecimentos de seguro, ou de montepio, 
nem as destinadas ao fornecimento de generos alimen
tares. 

Si tiverem de funccionar na Capital Federal ou em 
mais de um Estado, a ·dita autorização será concedida 
pelo Governo da União; si, porém, em um só Estado, 
pelo governo respectivo. 

Art. 24. A sociedade, como pessoa juridica, deixa de 
existir, prqcedendo-se á respectiva liquidação : 

I, quando a maioria dos socios tiver resolvido sua 
dissolução, res'alvados os direitos da minoria e de ter
ceiros; 

II, qu_ando cahir em estado de insolvencia jlldicial• 
mente verificada ; 

III, quando expirar o prazo estabelecido para a sua 
duração; . 

IV, quando realizado o fim para que fô1·a organi
zada; 

V, quando deeretada a sua dissolução pela autori-
. dade competente; _ -

VI, quando o numero de socios ficar reduzido a 
menos de sete, si ella se tiver constituido sob a fórma 
anonyma, e a menos de tres, nos outros casos. 

Art. 25. A dissolução só póde ser decretada pela 
autoridade nos casos dos ns. 2°, 3° e 60 do artigo an
tecedente, ou quando a direcção. ela _sociedade compro
metter o interesse publico. 

§ unico . A dissolução das sociedades de fins eco
nomicos, não comprehendidas no art. 23, rege-se pelos · 
preceitos estabelecidos _na secção competente da Parte 
Especial deste Cod igo. · 

A rt. 26. Extinguindo-se uma sociedade de fins ideaes 
cujos estatutos não disponham sobre o destino ulterior 
de seus bens, e não tendo os socios toma.do a respeito 
uma deliberação valida, será o patrimonio social de
volvido a um estabelecimento-do municipio do Estado 
oq da 1Jnião que prosiga o mesmo fim. 
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§ unico. Não havendo no municipio, Estado ou 
Districto Federal esta~elecimento algum nas condições 
indicadas, terá lagar a devolução em favor do fisco 
estadoal ou da União. 

Art. 27. Extinguindo-se uma sociedade de fins eco
nomicos, o remanescente elo património social parti
lhar-se-ha entre os socios ou seus herdeiros. 

SECÇÃO IV 

FUNDAÇÕE3 

Art. 28. O instituidor de Jundação fará por es
criptura publica ou por acto de ultima vontade, dotação 
especial da bens livres e especificará o fim a que ella 
se destinar, declarando, si quizer, o modo de sua admi
nistração. 

Art. 29 . Quando insufficientes para a constituição: 
da fundação, os bens doados serão convertidos em tí
tulos da divida publica, si outra cousa não determinar 
o instituidor, até que, augrnentudos pelos rendimentos 
accumulados ou por i1ovas dotações, constituam .o ca
pitafnecessario áquelle fim. 

Art. 30. As fumlações ficarão sob a inspecção do 
-Ministerio Publico do Estado onde estiverem situadas. 

§ 1. 0 Si extenderem a sua acção a mais de um Es
tado, ficarão sob a inspecção do Ministerio Publico de 
cada um delles. 

§ 2. 0 O diRposto em relação uos Estados tem applica
ção ao Districto Federal. 

Art. 31. As pessoas encarregadas da applicação do 
patrimonio logo que tiverem conhecimento da institui
ção, formularão, de accordo com as bases desta,. os 
estatutos· pelos quaes se ha_de reger a fundação, sub
mettendo-os, erri seguida, á approvoção da autoridade 
competente. · · · 

§ unico. Si for denegada a approvação, poderá e~ta 
ser supprida pelo. juiz competente do Estado ou do 
Districto Federal, com os recursos legaes. 

Art. 32. Os estatutos da fundação só podêrão ser 
modificados sob as seguintes condições : 

1, que a modificação seja decidida pela maioria abso
luta da corporação ou das pessoas que teem direito de 
gerir e representar a fundação ; 

II, que não contrarie .o fim desta; 
III, que seja approvada pelo respectivo inspector. 
Art. 33. A minoria yencida na modificação dos está• 

tutos podera, dentro de um anno, recorrer ao juiz cor:o:
petentE;J para pedir a annullação respectiva, salvo o 
direito de terceiros. . 

Art. 3L Verificando-se que é nociva ou ifnpossivél a 
manutenção de uma fundação, ou vencido o prazo da 
sua duração, será o seu patrimonio;salvo disposição 
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em contrario do acto constitutivo ou dos estatutos, in
corporado á outras fundações que se destinem ao 
mesmo ou analogo fim. 

Art. 35. Esta verificação poderá ser promovida judi
cialmente pela minoria de que trata o art. 33, ou pelo 
tnspector da fundação. 

TITULO II 

DOMICILIO CIVIL 

-Art. 36. O domicilio civil da pessoa n&tural é o Jogar 
onde ella estabelece de modo definitivo a sua resi-
den.cia. · 

Art. 37. Si, porém, a pessoa natural tiver diversas 
residencias, ond~ viva alternadamente, ou tiver diffe
rentes centros de occupações habituaes, qualquer da
quellas ou destes será censiderado como seu domicillo. 

Art. 38. Será domicilio da pessoa natural que não 
tiver nenhuma residencia habitual, ou daquella que 
empregar a sua vida em viagens sem ter um ponto 
central de negocios, o logar onde for ella encontrada. 

Art. 39. A mudança de domicilio de uma pessoa 
opera-se pela transferencia de sua residencia com in
tenção manifesta de fixar-se em outro logar. 

§ unico , A prova da intenção. resultará das decla
rações feitas pela pessoa mudada ás municipalidades 
dos logares de · onde sahe e para onde vae e, na falta 
dessas declarações, do facto da mudança e das circum
stancias que o acompanharem. 

Art. 40. O domicilio <;,las pessoas jurídicas é : 
I, quanto á União, na Capital Federal ; 
II, quanto aos Estados, nas respectivas capitaes ; 
III, quanto ao município, no logar onde funcciona a 

Gamara Municipal ; 
IV, quauto ás demais pessoas jurídicas, aa séde onde 

esti'verem estabelecidas ou funccionarem as respectivas 
direcções ou administrações, salvo 6 dornici.lio especial 
que e3colherem por seus estatutos ou actos de con
stituição. 

§ 1.0 Tendo, porém, a pessoa jurídica diversos esta
belecimentos em circurnscripçõesjurisdiccionaes diffe
rentes, cada um delles será considerado domicilio para 
os actos praticados. 

§ 2. 0 Si a séde da administração ou direcção da pes
soa jurídica se achar no extrangeiro, os estabeleci
mentos situados no Brazil são havidos por domicilio, 
para as obrigações contrahidas pelas respectivas · 
agencias. . . 

Art. 41. Os incapazes teem o mesmo domicilio de 
seus representantes. · · 

§ unico . A mulher casada tem por domicilio o do 
marido, salvo o caso de estar judicialmente sepora<;la, 
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ou de lhe competir a administração do casal; ou quando, 
estando separada de facto,tiver de accionar o marido 
ou ser por elle accionada. 

Art . 42. Os funccionarios publicos consideram-se 
domiciliados no logar onde exercem suas funcções, 
não sendo estas temporarias, periodicas ou de simples 
commissão. 

No caso destas ultimas, os respectivos funccionarios 
conservam o domicilio anterior. 

Art. 43. O domicilio do militar em serviço activo é 
o logar· onde o estiver prestando, salvo o direito de 
opção pelo anterior, quanto aos actos praticados antes 
da transfereneia da sua residencia.. 

§ unico. As pessoas com praça na armada teem o 
,. seu domicilio na respectiva estação naval, ou no logar 

que for a séde do emprego que estiverem exercendo em 
terra. 

Art. 44. O domicilio dos officiaes e tripolantes da 
marinha mercante é o lagar onde estiver matriculado 
o respectivo navio. 

Art. 45. O lagar da prisão ou do desterro é o domi
cilio do preso ou do desterrado em cumprimento de 
sentença; mas um e outro podem optar pelo domicilio 
anterior ú.-prisão ou ao desterro. 

Art. 46. O ministro oi1 agente diplomatico do Brazil 
que, citadQ no extrangeiro, allega sua extraterrito
r ialidade, sem declarar o domicilio patrfo, poderá ser 
demandado no ult imô que teve em Lerritorio nacional, 
ou na Capital Federal. · . 

~rt. 47. Nos contractos escriptos poderão as pro
pr1as partes, expressamente, designar domicilio espe
cial, no qual sejam exercitados e cumpridos, especi~ 
ficadamente, os seus direitos e obrigações. 

LIVRO II 

Dos bens 

, , 
TITULO lJNIOO 

DIFFERENTES CLASSES DE BENS 

CAPITULO I 
\ 

DOS BENS CONSIDERADOS EM SI MESMOS 

SECÇÃO I 

BENS IM~10VEIS 

Art. 48. São bens immoveis : 
I, o sólo, no qual se comprehendem : a superficie 

com as arvores e fructos pendentes ; o espaço aereo e 
o subsolo; 
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II, tudo quanto for pelo homem incorporado perma
nentemente ao solo de modo a não poder ser delle re
tirado sem destruição, fractura ou modificação, taes 
como: a semente lançada na terra, os edificios e con-
strucções ; . 

III, tudo quanto no immovel o proprietario mantiver · 
propositalmente, destinado a exploração industrial, 
embellezamento ou commodldade. 

Art. 49. Consideram-se immoveis para os effeitos 
legaes: 

I, os direitos reaes sobre immoveis; inclusive . o 
penhor agrícola e as acções garantidoras desses di
reitos; 

II, as apolices da divida publica consolidada, que 
forem immobilizadas perpetua ou temporariamente; 

III, o direito á successão aberta. 
Art. 50. Os bens moveis de que trata o art. 48, 

n. 3, podem, em qualquer tempo, ser mobilizados pelo 
proprietario e distrahidos do seu destino, salvo direito 
de terceiro. 

Art. 51. Não perdem a qualidade de immoveis os 
)TI.ateriaes provisoriamente separados de um predio 
para reparos e melhoramentos deste. 

SECÇÃO II 

BENS MOVEIS 

Art. 52. São moveis os bens susceptiveis de mo
vimento proprio ou de transpor·taç.ão por força alheia, 

Art. 53. São considerados moveis para os effeitos 
legaes : 

I, os direitos reaes sobre objectos moveis e as acções 
correspondentes ; 

II, os direitos de obrigação e as acções respectivas ; 
III, os direitos de autor. , 
Art. 54. Os materiaes destinados a alguma c'onstruc

ção, emquanto não forem empregados, conservam a 
sua qualidade ele moveis, e, readquirem-n'a os que pro .. 
vierem da demolição tbtal de algum predio. 

SECÇÃO lII 

COUSA$ FUNGIVEIS E CONSUM:IVEIS 

Art. 55. Sã.o fungiveis os bens moveis que podem ser 
substituídos por outros da mesma especie, qualidade e 
quantidade ; e não fungiveis os que não se prestam a 
esta substituição. . 

Art. 56 . São consumíveis os bens moveis, cujo uso _ 
importa destruição immediuta da propria substancia, 
sendo Ci)nsiderados taes os destinados á alimentação. 
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SECÇÃO IV 

COUSAS DIVISIVEIS E INDIVISlVEIS 

Art. 57. Cousas divisiveis são as que se podem par. 
tir em porções reaes e distinctas, formando cada uma 
dellas um todo perfeito. 

Art . 58. São indivisive,is: 
I, os bens que não se podem partir sem damno; 
II, os que, embora naturalmente divisíveis, a lei ou 

a vontade das partes considera indivisíveis. 

SECÇÃO V 

COUSAS SINGULARE3 E COLLECrIVAS 

Art. 59. As cousas simples ou compostas, materiaes 
ou immateriaes, podem_ ser . singulares ou collectivas: 

I, singulares, quarido, embora reunidas, são consi
deradas d~ per si e indepen,dente das demais ; 

II, collectivas, ou universaes, quando se consideram 
formando um todo. 
· Art . 60 . Nas cousas collectivas o desapparecimento 

dos individuos não impo~·ta o da collectividade, salvo 
quando reduzida a um. · 

Art. 61. Na collecli vida.de fica subrogado ao indi
viduo o respectivo valor e vice:..versa. 

Art. 62. O patrimonio e a herança são cousas 
universaes e. subsistem ainda que não constem de 
causas materiaes. 

CJ\.PITULO II 

DOS BENS CONSIDERADOS UNS EM RELAÇÃO AOS OUTROS 

Art. 63. Cousa principal é a que tem existencia 
propria, abstr'lcta ou concreta, mas independente de 
outra. Accessoria é aquella cuja existencia suppõe a 
da principal. 

Art. 64. Salvo disposição especial, a cousa accessoria 
segue a principal. 

Art. 65. Os fructos e productos, assim como os 
. , rendimentos, entram na classe das_ cousas accessorias. 

Art. 66. São accessorios do solo : 
I, o espaço aereo acima da sua superficie; 
II, os productos organicos desta ; 
III, o sub-solo com os mineraes nelle incluidos; 
IV, quaesquer ohra,s feitas, acima ou abaixo da 

superficie, adherentes de modo permanente. 
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Art. 67. Tambem se consideram accessorios da 
cousa todas as suas bemfeitorias, ainda que de maior 
valor ; excepto : 

I, a pintura em relação á · tela ; 
II, a esculptura em relação á materia prima; 
III, a escriptura e quaesquer trabalhos graphicos 

em relação ao papel, pergaminho, panno, pedra, ma
deira ou m·etal em que se acharem fixados. 

Art. 68. As bemfeitorias podem ser voluptuarias, 
uteis ou necessarias. 

§ 1. 0 São voluptuarias as de mero deleite ou recreio, 
que não augmentam o uso habitual da cousa, ainda 
que a tornem mais agradavel ou sejam de elevado 
valor. 

§ '2. 0 São uteis as que augmentam ou facilitam o 
uso da cousa. 

§ 3. 0 São necessarias as que teem por fim conservar 
a cousa ou evitar a sua deterioração. 

Art. 69. Não se consideram hemfeitorias os melho
ramentos sobrevindos á cousa sem a intervenção do 
propriatario, possuidor ou détentor. 

CAPITULO III 

DOS BENS EM RELAÇÃO ÁS PESSOAS 

SECÇÃO I 

BENS PUBLICOS E P ARTIOULARES 

Art. 70. São publicas os bens do domínio nacional 
pertencentes á União Federal, u cada um dos Estados e 
aos Municipios. São particulares todos os outros bens 
pertencentes ás demais pessoas, naturaes ou jurídicas. 

Art. 71. Os bens publicas podem ser : _ 
I, de uso commum do povo, taes como os mares, 

rios, estradas, ruas e praças ; 
II, de uso especial, taes como os edificios ou terrenos 

applicados a serviço ou estabelecimento federal, esta
doal ou municipal ; , 

III, dominiaes, isto é - os que se comprehendem no 
patrimonio da União, dos Estados ou dos Municípios, 
como objecto de direito real ou pessoal do respectivo 
titular. 

Art. 72. Os bens de que tratn o artigo anterior só
mente perderão a inalienabilidade que lhes é peculiar 
nos casos e pela fórma que forem legalmente decre..: 
tados. 

Art. 73. O uso commum dos bens publicos póde ser 
gratuito ou retribuído, conforme for estabelecido nas 
leis da União, dos Estados ou dos Municipios, a cuja 
administração pertencerem. 
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Art. 74. Comprehendem-se nos bens pertencentes á 
União: 

I, a zona de que trata o art. 3° da Constituição; 
II> as ilhas for.ma das nos mares do Brazil ou nos rios 

navegaveis que banharem dous ou mais Estados, ou 
ligarem algum delles á Capital Federal, ou desaguarem 
no oceano, ou servirem de limite entre o terriLorio da 
União e o de outro paiz; - . 

III, os terrenos de 'marinha e accrescidos, salvo os 
direitos adquiridos. 

Considera-se ter1·eno de marinha, uma faixa de 
terra: de trinta metros contados dv ponto atLingido 
pelo premnar médio na costa ou nas margens dos rios 
que desaguam no mar, até onde soffrerem a influen
cia do respectivo fluxo e refluxo ; 

IV, os despojos tomados ao inimigo e as presas 
tomadas•a piratas e córsarios; 

V, os proprios nacionaes q'ne forem pela União 
ju1gad<:>s rí.ecessarios. oos seus serviços; · 

VI, as fõrt1:1lezas, fortes, éidadellas, com todos os 
seus ·pertences e todo o ma torial do exercito ; bem 
como os navios e material da marinha e o de todos os 
ministérios ci.vis; . 

VII, o terrrtorio inclispensavel para a defesa das 
fronteiras com os paizes extrangeiros limitrophes, 
para fortificações, construcções militares, fundação ·de 
arsenaes e estradas de ferro federaes e outros estabe
lecimentos ou instituições de conveniencia federal; 

vm, ·OS mares terriloriaes, com1webendidos entro 
a costa e a línhá de respeito, os golpho1, bahias, en
seadas, por-tos e v.ncoraclouros e os lagos interiores 
navega veis. ·· 

IX, os rios navega veis e os de qué se fazem os nave
gaveis, si forem caudaes que corram em todo o tempo, 
comtanto que banhem os territorios de mais de um 
Estado ou da Capital Federal, que desaguem no oceano 
ou se estendam ou sirvam de limites a territorios ex-
trangeiros ; .. 
· X, as estradas e caminhos publicos construidos ou 

adquiridos pela União. 
XI. Os lelegraphos e telephonos estalielecidos, des

apropriados, ou adquiridos por qualquer titulo, pela 
União. 

SECÇÃO IlI 

BENil DOS ESTADOS 

Art, 75. Comprehendem-se nos bens pertencentes 
aos Estados : 

I, os hens de toda especie qúe constituíam o putri
monio das antigas Províncias; 
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II, todos os que tenham adquirido ou venham a 
adquirir por qualquer titulo ; 

Ill, os bens que lhes foram attrlbuidos pelo art. 64 
da Constituição ; . 

IV, os bens vagos e heranças vacantes ; 
V, os rios e lagos navegaveis e os de que se fazem 

os navega veis, si forem caudaes ; as estradas e ca
minhos publicos que não estiverem comprehendidos 
no dominio da União, ou dos Municípios ; 

VI, - os telegraphos estabelecidos na conformidade 
do art. 9°, § 4° da Constituição ; 

VII, os proprios nacionaes, situados nos seus ter
ritorios, que já llles tenham sido transferidos por leis 
federues ou por decretos elo Governo Federal, e os que 
forem, por este ou pelo Congresso Nacional, declarados· 
desnecessarios definitivamente ao serviço da União. 

SECÇÃO IV 

BENS MUNICIPAES • 
Art. 76. Comprehenclem-se nos bens pertencentes a 

cada Municipio: 
I, · os que o Municipio houver adquirido ou venha 

a adquirir por qualquer titulo legal ; · 
II, os do evento e os moveis a que não for achado 

senhorio certo ; 
III, as estradas ou caminhos publieos, os rios e 

làgos navegavois, circumscriptos pelos limites territo
riaes do Municipio e excluidos do clominio da União, 
dos Estados e dos particulares ; bem como as feiras~ 
mercados, theatros, ruas, praças, passeios, jardins e 
quae§lqner logradouros ou estabelecimentos, feitos ou 
adquiridos pelo Municipio por qualquer titulo legal ; 

IV, os cemiterios publicas e os particulares que 
forem desapropriados pelas Municipalidades. 

CAPITULO IV 

DA.S COUSAS QUE ESTÃO FÓRA Dó COMMERCIO 

Art. 77. São cousas fóra do commercio as que não 
são susceptiveis de apropriação individual, e aquellas 
cuja alienação for prohibida por lei. 

LIVRO UI 

Factos ju.-idieos 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art .. 78. Na acquisição dos direitos vigoram as 
regras segtlintes : 

I, adquirem~se os direitas, quer por ucto proprio; 
quer por intermeclio de outrem ; 
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II, é permittido adquiri r direito para si ou para 
terceiro; 

III, os direitos completamente adquiridos dizem-se 
presentes; aquelles, porém; cuja acquisição não se 
operou completamente, dizem-se futuros. 

O direito futuro é deferido quando a acquisição só 
depende da vontade do respectivo sujeito ; e não defe
rido quando depende de facto ou condições que podem 
falhar. 

Art. 79. Todo direito é provido de uma acção que 
lhe garante o exercicio. 

Art. 80_. Para propor a acção em juizo, assim como 
para contéstal-a, é necessario ter nella interesse legi
timo, seja economico ou de ordem moral. 

§ unico. O interesse moral só autoriza a acção, 
quando se referir directamente ao autor ou á sua 
familia. 

Art. 81. O pereci:µiento do objecto de um direito im
. porta a extincção deste. 

Art. 82. Considera-se perecida a cousa: 
I, quando perde suas · qualidades essenctaes ou seu 

valor economico; 
II, quando se confunde com outra, de modo que as 

duas se não possam distinguir ; 
.III, quando fica em logar de onde não póde ser reti

rada. 
Art. 83. Si o pereciniento da cousa resultar de facto 

contrario á vontade do dono, este tem acção pelos pre
juízos causados, salvas as hypotheses dos arts. 165 
e 166. · 

Art. 84. A mesma obrigação de indemnizar con
trahe aquelle que, sendo incumbido de conservar a 
couso., a deixa perecer por negligencia. Fica-llle, entre
tanto, garantido o direito regressivo contra terceiro 
culpado·. ·· 

TITULO 1 

ACTOS JURIDICOS 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 85. Todo acto licito, que tenha por fim im
mediato adquirir, conservar, modificar ou extinguir 
direitos, denomina-se acto jurídico. 

Art. , 86. Para validade do acto jurídico exige-se ca
pacidade no agente, objécto licito e fórrna prescripta , 
ou não prohil)ida por lei. 

ArL 87. A incapacidade de uma das partes não 
póde ser invocada pela outra em proveito proprio, 

· salvo si fôr indivisível o objecto do direito ou da obri
gação cornmum. 
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Art. 88. As pessoas absolutamente incapazes devem 
ser representadas por seus paes, tutores ou curadores 
em todos os actos juridicos, e, as relativamente in..: 
capazes, nos casos declarados na Parte Especial. 

Art. 89. Nas declarações da vontade deve-se attender 
mais á intenção de quem as .faz do que aos termos 
que empre~·a . 

CAPITULO II 

DOS DEFEITOS DOS ACTOS JURIDICOS 

SECÇÃO I . 

VICIO$ DA VONTADE 

Erro ou ignor,;,ncici 

Art. 90. Os actos juridicos podem ser· annullados, 
quando as declarações da vüntade houverem sido feitas 
por erro substancial. 

Art . 91. Considera-se erro substancial o que versa 
sobre a natureza do acto, sobre o objecto principal da 
declaração, ou sobre alguma <las qualidades essen_: 
cial:'s do mesmo objecto. · 

Art. 92. Reputa-se igualmente erro substancial o 
que recabe sobre qualidades essenciaes da pessoa a 
quem se refere a declaração . 
. Art. 93. A transmissão etronea da vontade, por in

termedio de alguem ou de algum instrumento, póde 
ser arguida de nullidade, nos mesmos casos referentes 
á dAclaração directa. 

Art. 94. A falsa causa sómente vicia o acto, quando 
for expressa como rm:uo determinante ou sob a fórmó 
de condicão. 

Art. 95. O erro na incllcaçuo ela pessoa. ou da 
cousa, a que se referir a declaraçí'ío da v, ntade, nõ.o 
vicia o acto, quando por seu contexto e~ pelas circum
stancias, se puder verificar a · identidade dacruellas. 

Dolo 

Art. 96. Os actos jurídicos podem FJer annullados por 
dolo, quando este for cE1usa do acto. · 

Art. 97. O dolo accidental dé'.l apenas logar á in
demnisação por perdas e dàrnnos. E' accidental o dolo, 
quando,. a despeito clelle, o acto teria sido effectuado, 
emb9ra por modo diverso. 

Art. 98. Nos actos hilateraes o silencio proposital de 
uma da$.partes sobre o facto ou qualidade essencial, 
que a outra tenha ignorado, constitue omiss_?:o dolosa, 
si provado for que, sem elle, o acto não S8 teria rea-
lizado. · 

Art. 99. · Póde tambem ser annulfado o acto por dolo 
de terceiro, quando tiver havido sciencia de uma das 
1'iartes. · 
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Art. 100. O dólo commettido pelo representante de 
uma das partes obriga o reprnsentante sómenLe para o 
effeito de responder este civilmente até a concurrente 
quantia do proveito que teve. 

Art. 101. Si ambas as partes tiverem procedido com 
dolo, nenhuma poderá allegal-o para annullar o acto, 
ou para pedir indemnisação. 

I 

Coacção 

Art. 102. A coacção, para viciar a vontade, devê 
ser tal que inspire ao paciente receio fundado de damno 
imminente á sua pessoa , familia ou bens, igual, pelo 
menos, ao que possa resultar do acto a que é coagido. 

Art. 103. Na apreciação da coacção ter-se-ha em vista 
o sexo, a idade, a condição, a saude, o temperamento 
elo paciente e quaesquer outras circumstancias que 
possam, ou não, imprimir-lhe gravidade. 

Art. 104. Não se considera cqacçào a ameaça do exer
cício normal de um -direito, nem o simples temo1· reve-
rencial. · 

Art. 105. A coacção vici~ o acto, ainda quando exer-
cida por terceiro. · 

§ 1.0 sr a coacção exercida por terceiro tiver sido pre
viamente conhecida da parte a quem ella aproveitar, 
responderá esta solidariamente com o autor da violen
cia por todas as perdas e damnos causados. 

§ 2. 0 Si a parte prejudicada com a annullação do acto 
não tiver ttdó conhecimento da coacção exercida por 
terceiro, serú este responsavel para com ella por perdas 
e damnbs. 

SECÇÃO II 

OUTROS DEFEITOS 

Simulação 

Art. 106. Haverá simulação nos aCtos juridicos em . 
geral: _ 

I, quando constituirem ou_ transmittirem direitos a 
pessoas diversas daquelh1s a quem realmente se consti-· 
tuem ou transmittem ; . 

II, quando contiverem qualquer declaração,confissão, 
condição ou clausula que não for verdadeira . 

Art. 107. Haverá simulação nos actos entre vivos: 
I, absoluta, quando as partes os tiverem celebrado 

sem intenção de realizar o acto apparente, ou qualquer 
outro; 

II, relativa, quando as partes os tiverem disfarçado, 
na intenção de realizarem outro acto de diversa na-
tureza .; · 

III, quando a data dos instrumentos.particulares não 
for verdadeira. 

492 2 

J 
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Art. 108. A simulação, não se considerara defeito 
em qualquer dos casos dos dous artigos antecedentes, 
quando não haja intenção de prejudicar a terceiros, ou 
de violar disposição da lei. · 

Art. 109. Si a simulação for absoluta, sem que tenha 
havido intenção de prejudicar a terceiros ou ele violar 
disposição .d.a lei, e assim se provar a requerimento de 
algum dos contrahentes, julgar-se-ha que nenhum acto 
existira. 

ArL H;J. Si, nas mesmas circumstancias, a simu
lação for relativa, os aclos não valerão com o caracter 
apparente que tiverem, mas com o seu caracter ver
dadeiro, desde que, como taes, possam prevalecer. 

Art . 111. Sempre que tenha havido intenção de pre
judicar a terceiros ou de violar disposição da lei, os 
contrahentes nada poderão requerei' ou allegar emjuizo 
sobre a simulação-dos actos, quer em acção. de um 
_contra o oútro, quer contra terceiros. 

Art. 112. Terceiros prejudicados pela simulação, ou 
os _representantes competentes do poder publico, no 
interesse da lei ou da fazenda, poderão .demandar a 
nullidade dos acto8 simulados. 

Fraude contra credores 

Art. 113. Os actos de transmissão gratuita ele bens, 
ou de remissão de divida, praticados pelo devedor já 
insolvente, ou tornado tal em consequencia da sua li
beralidade, poderão ser annullados pelos credores 
chirogrãpharios, corno lesivos dos seus direitos. 

§ unico: Sómente os credores que já o eram ao 
tempo da realização dos actos considerados fraudu-
lentos podem pedir a rescisão. . , 

Art. 114. Tambem se consideram lesivos dos cre
dores chirographarios e, por isso, annullaveis, os 
contractos onerosos do devedor insolvente, quando os 
pactuantes tiverem procedido ele má fé. Esta presurne
se, quando a insolvencia fôr notoria, ou, pelo menos, 
houver razão para ser conhecida da pessoa que con
tracta com o insolvente. 

Art. 115. Si o adquirente dos bens do devedor in
solvente ainda não tiver pago o preço e este fôr, 
approximadamente, o corrente, desobrigar-se-ha de
positando-o em juizo, com citação edital de todos os 
interessados. 

Art. 116. A acção rescisoria, nos casos dos arts. 113 
e H4 sómente procederá contra o devedor insolvente e 
a pessoa que com elle celebrou estipulação conside
rada fraudulenta; não será admittida contra ulteriores 
adquirentes. 

Art. 117. O credor chirographario, que recebe do 
devedor insolvente o pagamento ela divida ainda não 
vencida fica obrigado a repôr ú massa tudo quanto 
recebeu. 
· Art. 1'18. Presume-se fr-audatorins dos direitos dos 
outros creüores as garo.nlias de dividas ainda não ven-
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ciclas que o devedor insolvente tiver dado a algum cre
dor chirogra1Jlrnrio. 

Art. 119. Presume-se, porém, de boa fé e valem: 
I, os negocios ordinarios indispensaveis á manu,. 

tenção de es tabelecimento mercuntil, agrícola ou in
dustrial do devedor; 

JI, os pagamentos de divida vencida; . 
III, os actos pelos quaes o devedor contrahe novas 

dividas, ainda que estas sejam garantidas. 
· Art. 120. Annullados os actos fraudulentos, a van

tag,3111 resultante reverterá em proveito da massa. 
§ mi.ico. Si os actos revogados tinham por unico 

objecto attribuir direitos de preferencia, por hypotheca, 
antichrese ou penhor, a sua nulliclade importará só~ 
mente a perda da preferencia. 

CAPITULO IIt 

DAS :MODAL-IDADES Dos Aé'I'OS JURIDICOS 

Art. 121. Considera-se-condição a clausula que faz 
dep~nder de algum acontecimento futuro e fücerto a 
efflcacia do acto jurídico . · 

Art. 12~. São permittidas, em geral, todas as .con
o,ições que não forem expressamente ]?rohibiclas por 
lei. Entre as prohibidas incluem-se aquellas que ti
rem toc;lo o effeito ao neto, ou o tornem subordinado 
ao arbítrio de urna das partes. 

Art. 123. As condições physicamente impossiveis a 
as d.e não fazei· uma cousa impossível reputam-se 
inexistentes; as juridicamente impossi veis invalidam 
os actos a ellas subordinados. · 

· Art. 12·4. Não se considera condição a clausula que 
não deriva, exclusivamente, . da von.tade dos agentes, 
mas decorre necessariamente da natureza do direito 
a que acode. 

Art. 125; Si a ef-ficacia de ·um acto jurídico depen
der de condição Buspensiva, emqu!lnto esta · não se 
cumprir, _ não se tem adquirido o direito que o acto 
visa estabelecer. . · · 

Art. 126. Si deríender de condição resolutiva, em
quanto esta não se realizar, a efflcacia do actojuridico 
se mantem e o direito que este estabelecer, póde ser 
desde logo exercido; mas, verificada a condição, este 
direito cessa de existir para o fim de voltar a pre-
stação ao seu antigo estado. ·· 

§ unico. A condição resolutiva da obrigação póde 
ser expressa ou tacita; operando ele pleno direito no 
primeiro caso, e, por interpellação judicial, no segundo. 

Art. 127. Reputa-se realizada para os effeitos juri. 
dicos a condição cujo implemento for maliciosamente · 
impedido pelo. parte em cujo detrimento se realiznr. 
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• 
Ao contrario, reputa-se não realizada a condição 

maliciosamente cumprida pela parte a quem aproveita 
o seu implemento. 

Art. 128. Ao titular do direito eventual, no caso de 
condição .suspensiva, é perrnittido exercer os actos 
destinados a conserval-o. 

Art. 129, Si alguem dispuzer de uma cousa, sob 
condição su~pensiva, e, na pendencia della, fizer outras 
disposições sobre a mesma, estas iuvalidar-se-hão 
cômo implemento da condição, si forem incompa
tíveis. 

Art. 130. O termo inicial suspende o exercício, mas 
não a acquisição do direito. 

Art. 131. Ao termo inicial applicam-se as disposi
ções dos arts. 127 e 128, referentes á/condição suspen
siva e ao final do art. 126, relativo á condição reso
Iutiva. 

Art. 132. Salvo disposição em contrario, compu
tam-se. os prazos excluindo o dia de seu inicio e in
cluindo 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.° Considera-se um mez o tempo decorrido de um 
dia qualquer de um delles, até o dia de igual numero 
no seguinte. 

§ 4. 0 Os prazos fixados por hora serão contados de 
minuto a minuto. 

Art. 133. Nos testamentos, o prazo presume-se em 
favor do herdeiro; e, nos contractos, em favor do de
vedor, salvo si do theor do instrumento ou das cir
cumstancias resultar que foi estabelecido em favor do 
credor ou de ambos. 

Art. 134. Os actos entro vivos, sem prazo, são exequí
veis desde logo, salvo si a execução tiver de ser feita 
em logar diverso ou depender de tempo para se rea
lizar. 

Art. 135. O encargo não suspenderá a -acquisição, 
nem o exercício do direito, excepto quando for imposto 
como condição suspensiva por declaração expressa do 
disponente. · 

CAPITULO IV • 

DA FORMA DOS AGTOS JURIDICOS E DA SUA PROVA 

Art. 136. As declarações da vontade não dependem 
para a sua Yalidade, . de fórma alguma especial, sinão 
nos casos em que a lei expressamente o exigir. 

Art. 137. Não tem validade o acto que deixar de 
revestir a fórma especial que a lei lhe determinou, 
salvo quando tiver sido estabelecida sancção differente 
contra a preterição da fórma exigida. . 
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Art. 138. As declaracões constantes de documentos 
assignados, presumem-se verdadeiras em relação aos 
signatarios. · · 

§ unico. As enunciações, porém, que não tiverem 
relação clirecta com as disposições principaes ou com 
a legitimidade das partes, não dispensam de outras 
provas as pessoas interessadas na verdade das mesmas 
enunciacões. 

Art. 139. Quao.do a lei exige certo e determinado 
meio de prova, entende-se que estabelece fórma espe
cial para o acto. 

Art. 14(). O assentimento ou autorisação de alguem, 
necessario para a validade de algum acto, deverá ser 
provado do mesmo modo que este, e constar, sempre 
que for possível, do proprio instrumento. 

Art. i41. Quando as partes celebrarem um contracto 
com a clausula de não valer sem instrumento publico, 
este será da substancia do acto. 

Art. 142. O instrumento publico é da substancia do 
acto: 

I, nos pactos ante-nupciaes e nas adopções; 
II, nos contractos tendentes á constituição ou trans

làção ele direitos reaes sobre immoveis, salvo quanto 
ao penhor agrícola. 

Art .. 143. O instrumento particular, feito e assignado, 
ou sómentê assignado por quem estiver no gozo da 
livre disposição e administração elos seus bens e sub
scripto por duas testemunhas, prova obrigações con
tractuaes de qualquer v~lor, mas os seus effeitos, bem 
como a cessão em relação a terceiros, dependerão de 
sua transcripção no registro publico. , 

§ unico. A prova que induz o instrumento particular 
póde ser supprida por confissão e por outros meios de 
prova legal. -

Art. 144. Os actos juridicos a que não fôr imposta 
fórma obrigatoria, poderão ser provados por qualquer 
dos seguintes meios. : 

I, confissão; 
II, actos processados em juizo ; . 
III, documentos publicas ou particulares ; 
IV, testemunhas; 
V, presumpção; 
VI, exames e vistorias ; 
VII, arbitramento. 
A:rt. 145. Farão a mesma prova que os originaes, 

as certidões textuaes de alguma peça judicial, do 
protocollo das audiencias ou de outro livro a cargo 
do respectivo escrivão, extrnhidas por elle, ou sob as 
suas vistas e por elle subscriptas; bem assim os 
trasladas de autos, si forem concertados por outro 
escrivão. 

Art. 146. Terão tambem a· mesma força probante 
os traslados e publicas-fórmas extrahiclos por official 

" 
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ptiblico, de instrumentos ou documentos lançados em 
suas notas, sendo conferidos e concertados pot outro. 

Art. 147. Os traslados de que tratam os artigos an
tecedentes, ainda que não concertados, serão consi
derados instrumentos publicos, si os originaes tiverem 
sido produzidos em juizo para prova de algum acto. 

Art. 148. A prova de testemunhi;t, fóra dos casos 
exceptuados ileste Cocligo, só é admissivel nos con
tractos cujo valor não exceder de um conto de réis. 

§ único . Qualquer que seja o valor do contracto, 
a prova testemunhal é admissi vel como subsidiaria 
ou complementar da prova por oscripto. 

Art. 149. Não podem s er nclmittidos como teste
i:ni.mlrns : 

I, os loucos de tocio genero; . 
II, os cegos e surdos, quando o conhecirnento do 

facto que se quer provar depender dos sentidos de que 
estão privados; 

III, os menores ele quatorze annos. 
IV, o que tiver interesse no objecto do litigio ou fôr 

ascendente ou collateral em segundo gráo, por consan
guinidade ou affinidade, de alguma das partes; 

V, os conjuges. 
Art. 15Cl. Podem excusar-se de ser testemunhas todos 

as pessoas que, por seu estado ou profissão, devam sei' 
depositarias de segredo alheio. 

CAPITULO V 

DAS NULLIDADES 

Art. 15 L E' nullo o neto jurídico : 
I, quando praticado por pessoa nhsolutàmente iil-

capaz; . . 
II, quando fôr illicito, ou impossivel, o ~seu objecto ; 
III, quandõ n5o revestir 11 fórrna pr~scritíla por lei ; 
IV, quandõ for preterida alguma solenniúade que a 

lei · considere essencial para a sua fó,rma ; . 
V, quando a lei o declarar nullo ou lhe negar 

effeito. -
Art .152. As nullidades do artig·o antecedente podem 

ser allegadas por qua)quer interessado, ou pelo Minis
terio Publico, quando lhe couber intervir. 

§ .unico, Devem ser pronunciadas pelo juiz, quando 
coi1liecer do aclo ou âe seus effeitos e as encontrar 
provadas, não ihe sendo permiLtido suppril-as, aindâ 
que lh'o requeiram as partes. 

Art . 153 • . E' annullavel o acto jurídico: . 
I, quando o agente for incapaz relativamente; . 
II, quando se achar viciado por doloi'erro, coacção, 

simulação, ou fraude. · 
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ArL 154. Salvo direito de terceiro, o acto o.nnullavel 
póde ser ratificado pelas partes. 

A ratificação retroage á data do acto. 
Art. 155. O acto de ratificação deve conter a substan

cia da obrigação e a declaração da vontade de rati
fical-a. 

Art. 156. E' excusada a ratificação expressa, quando 
a obrigação já tjver sido cumprida em parte pelo 
devedor que conhecia o seu vicio. · 

Art. 157. A ratificação expressa, assim como a ex
ecução voluntaria da obrigação annullavel, nos termos 
dos artigos antecedentes, importa renuncia a todas 
as acções ou excepções que o devedor podia intentar 
ou oppor. 

Art. 158. As n.ullidades do art. 153 não teem effeito 
antes de julgadas por sentença, nem podem ser pro- . 
nunciadas de officio. Sómente pelos interessados 
podem ser allegadas e aproveitam só aos que as 
allegam, salvo o caso de solidariedade ou indivisibili
dade. 

§ unico. A nullidade do instrumento não induz a do 
acto, sempre que este puder provar-se por outro 
meio. - · 

Art. 159. A nullÍdade pardal de um acto não preju
dicará a parte valida, quando esta for separavel. A 
nullidade da obrigação principal implicará a das obri
gações accessorias, mas a nullidade destas não induz 
a da obrigação principal. 

Art. 160. As obrigações contrahidas por menores, 
entre quatorze e vinte um annos, podem ser annulla
das quando resultarem : 

I, de acto por elles praticado sem autorização de seus 
legitimos representantes; 

II, de acto praticado sem assistencia do curador que 
üelle devia intervir. - . 

Art . . 161. O menor entre quatorze e vinte e um an
nos não pôde- invocar a sua idade · para: eximir-se de 
uma obrigação, si dolosamente a occulto_u, quando 
inquirido pala outra parte ; ou si espontaneamente se 
declarou maior, na occasião de obrigar-se. 

Art. 162. O menor entre quatorze e·virite e um an
nos é equiparado ao maior em relação ás obrigações 
resultantes dos actos illicitos pelos quaes deva re
sponder. 

Art. 163. Ninguem póde reclamar o que pagou a um 
incapaz em virtude de uma obrigação annullada, si 
não provar que a importancia paga reverteu em pro
veito do mesmo incapaz. 

Art. 164. Annullado o acto, as partes serão re
stiLµidas ao estado em que se achavam antes de prati
cai-o; não sendo possível a restituição, serão in.;. 
demnizadas de modo equivalente. 

J 
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TITULO II 

DOS ACTOS ILLICITOS 

Art. 165. Aquelle que, por acção ou omissão· vo
luntaria, negligenciç1 ou imprudencia, offende direito 
de outrem fica obrigado a reparar o damno causado. 

A determinação da violação ou offensa e avaliação 
da responsabilidade regulam-se pelas disposições dos 
Títulos VII e IX, Capitulo II, do. Livro 1II da Parte 
Especial deste Codigo. 

Art. 166. Não constituem actos illicitos : 
I, os praticados em legitima de(esa ou no exer.cicio 

regular de um direito reconhecido ; 
II, a deterioráção ou destruição da cousa alheia, 

para remover perigo imminente. , 
§ unico. Neste ultimo caso, o acto será legitimo, 

sómente quanto as circumstancias o tornarem abso
lutarilenle · necessario, não excedendo os limites do 
indispensavel para a remoção do perigo. 

TITULO III . 

DA PRESCRIPÇÃO 

CAPITULO I 

DISPOSiÇÕES GERAES 

A·rt , 167. A renuncia da prescripção p6de ser ex
pre,ssa ou tacita, e só é valida sendo feita depois de 
consummada esta, sem pr~juizo de terceil'o. 

Quando tacita, pr(3sume-se com qualquer facto do 
i_nteressado que seja incompativel com a prescripção. 

Art. 168. A prescripção pó'de ser allegada pela parte 
a quem aproveita e em qualquer instancia. 

Art. 169. As pessoas juridicas de qualquer categoria, 
relativamente aos seus direitos e obrigações, estão 
sujeitas áos effeitos da prescripção e podem invocai-os 
sempre que lhes aproveitar. 

_Art. 170. Fica salvo ás pessoas legalmente privadas 
da administração dos seus bens o direito regressivo 
contra os seus representantes legaes, quando a pre
scripção for devida á negligencia ou dolo destes. · 

Art. 171. A prescripção iniciada contra uma pessoa 
continúa a correr contra o seu herdeiro. 

Art. 172. Ojui.z não póde supprir, de Ôffiéio; a allega-
ção da prescripção. · · - -

Art. 173. Com o principal prescrevem os direitos 
accessorios. 

.·I 
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CAPITULO li 

CAUSAS QUE IMPEDEM OU SUSPENDEM A PRESCRIPÇÃO 

Art. 174. Não corre a prescripção : 
I, entre conjuges, na constancia do matrimonio ; 
II, entre ascendentes e descendentes, durante o pa-

trio poder ; -
III, entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou 

curadores, durante a tutela ou curatela ; 
IV, em favor do credor pignoraticio, do mandataria, 

e, em geral, das pessoas a elles equiparadas por di
reito, contra o depositante, devedor, mandante e 
pessoas representadas ou seus herdeiros, quanto ao di
reito e obrigações relativas aos bens confiados á sua 
guarda. 

Art. 175. -Tambem nã9 corre a prescripção : 
I, contra os incapazes de que trata o art. 5° ; ' 
II, contra os ausentes do Brazil em serviço pGblico 

da União, dos Estados ou dos Municipios ; 
III, contra os que se acharem servindo na armada e 

no exercito nacionaes, em tempo de guerra e em-
. quanto esta durar. 

Art. 176. Não corre igualmente: 
I, emquanto pende condição suspensiva; 
II, emquanto niio se vence o prazo ; 
III, emquanto pende acção de evicção. 
Art. 177. A suspensão de prescripção em favor de 

um dos credores solidarias só aproveita aos ou trys, si 
o objecto da obrigação for indivisivel. 

CAPITULO III 

CAUSAS QUE INTERROMPEM A PRESCRIPÇÃO 

' ... 
Art. 178. A prescripção interrompe-se: 
I, pela citação pessoal feita ao cievedo·r, ainda que or-

denada por juiz incompeten te; . 
II, pelo protesto, nas condições do numero anterior~ 
III, pela apresentação do titulo .de credito em juizo de 

inventario ou em concurso de credores; 
IV, por qualquer acto judicial que constitua em móra 

o devedor; · 
V, por qualquer acto inequívoco, ainda que extra~ 

judicial, que importe reconhecimento do direito por 
parte do obrigado. · 

Art. 179. A prescripção interrompida principia a 
correr ele novo da data do acto que a interrompeu, ou 
do ultimo acLo praLicado no processo para a sua in ... 
terrupção. 
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Art. 180. Em cada um dos casos d'J art. 178, n in• 
terrupção póde ser promovida: 

I, pelo proprio titular do direito em via de pre-
scripção ; 

Il, por quem legalmente o represente; 
III, por terceiro que tenha legitimo interesse. 
Art. 181. Não importa interrupção da prescrlpção 

a citação nulla por vicio de fórma, por circumducção 
ou por perempção da instancia ou da acção. 

Art. 182. A interrupção da prescripção feita por um 
dos credores não aproveita aos outros ; assim tambem 
a interrupção feita ao devedor ou herdeiro commum 
não prejudica aos demais co-réos. 

§ 1.0 A interrupção, porém, feita por um dos credores 
solidarios aproveita aos outros ; assim como a inter
rupção feita ao devedor solidario prejudica aos demais 
e aos seus herdeiros. 

§ 2. 0 A interrupção feita a um dos herdeiros do de
, edor solidario não prejudica aos outros herdeiros ou 
devedores sinão quando se trata de direitos e obriga. 
ções indivisíveis. · · 

§ 3, 0 A interrupção em relação ao devedor principal 
prejudico. ao fiador, · 

CAPITULO IV 

PRAZOS DA PRESCRIPÇÃO 

Art. 183. O prazo ordinario da prescripção das 
11cções reaes e pessoaes é de trinta annos, contados 
do dia: em que poderiam ter sido propostas. 

Art. • 184. Prescreve : 
§ 1. 0 Em dez dias, contados do respectivo acto, a 

acção do marido para a annullação do casamento con
trabido com mulher já desvirginada. 

§ 2. 0 Em quinze dias, a acção do comprador contra o 
vendedor para haver abatimento do valor ajustado, ou 
o preço, perclos e damnos da cousa · movel vendida 
com vicio redhibitorio, contado o prazo da tr11dição da 
cousa. 

§ 3. 0 Em dous mezes, a acção do marido para con
testar a legitimidade do filho nascido de sua mulher, 
contado o prazo do nascimento, si nessa occasião elle 
se achava presente. 

§ 4. 0 Em tres mezes: 
I;-a mesma acção'· do paragrapho anterior, si o marido 

se achava ausente, ou lhe · occultaram o nascimento, 
contado o prnzo do dia de sua volta á casa conjugal, no 
1° caso, e da .data do conhecimento do facto no se-
gundo; . 

II, a acção do pai, tutor ou curador, para a annul
laçuo cf,o casamento do filho, tutelado ou curatelado, 

" 



CODIGO CIVIL DRAZILEIRO 27 

contrahido sem o seu consentimetúo ou supprimento 
do juiz, contado o prazo do dia do casamento. 

§ 5. 0 Em seis mezes: 
I , a. acção do conjuge coacto para a annullação do 

respectivo casamento, contado o prazo do dia em que 
tiver cessado a coacção; · · 
. II, a acção para a annullação do casamento de 

pssou incâJJUZ de consentir, quer promovida por ella 
mesma, quando se tornar capaz, quer por seus repre
sentantes legaes, quer por seus herdeiros, contado ó 
prazo do dia em qne tiver cessado a incapacidade, no 
1°caso, do casamento no 2°, e da morte do incapaz, 
quando esta tiver occorrido durante a incapacidade, 
no 3° · ! . 

III; a acção de annullação do casamento da menor 
de quatorze o.nnos e do menor de desescis; contado o 
prazo do dia em que o menor atlingir aquella idade, 
si for por elle promovida, @ da data do casamento 
quando o for por seus fepresentantes legaes: 

IV, a acção do comprador contra o vendedor para 
haver abatimento do valor . ajustado, ou o preço, per
das e damnos, da cousa immovel vendida com vícios re
dhjbitorios; coútado ó prazo do. tradição da cousa ; 

V, a acção dos hoteleiros, estalajadeiros ou for'" 
l)ecedores de viveres destinados ao consumo no pro
prio estabelecimento pelo preço da hospedagem ou 
dos alimentos fornecidos, contado o prazo do ultimo 
pagamento. 

VI; a açção para annullação do registro de nuu·ca 
ou nome para uso industrial, contado o prazo da data 
do registro. 

§ 6. 0 Em um anno: 
I, a acç~o dó doadô1· parà a revógaçãrj da ddaç~o 

nos casos em que tenha logar, contado esse prazo do 
dia ei:n que tenhà conhecimento do facto que autorisa 
a dita acção\ . . _ 

II, a acção d'J segurado contra o segctrador' e vice
versa, si o facto que a alitorisa se verificar no paiz, 
contado o prazo do dia em- qtte o intere3sado tiver 
conhecimento do mesmo facto; . 

III, a. acç ão do filho para desobrigar é rei vindicar 
os immoveis de sua propriedade que o pae tenha 
alienado ou gravado; fóra dos casos expressamente 
determinados em lei, contado o prazo do dia em que 
tiver nttingido a muioridade. 

IV, a acção dos herdeiros do filho, no caso do nu
mero ·anterior; contado o prazo da dato. do falleci
mento; si o filho tiver morrido durante a menori
dade, e bem assim a do seli representante legal, 
qua,ndo o pai tiver perdido o patrio poder, correndo 
o prazo dessa data em diante; 
. V, a acção de rescisão da partilha, contado o prazo 

da data em que houvel' passado em julgado a respectiva 
sentença; 
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VI, a acção dos professores, mestres ou repetidores 
de sciencia, litteraturn ou arte, pelas lições que derem, 
pagaveis por periodos não excedentes a um mez, con
tado o prazo do termo de cada período vencido; 

VII, a acção dos donos de pensão permanente ou 
casas de educação ou de instrucção, pelo preço da 
pensão ou instrucção dos seus pensionistas, alumnos 
ou aprendizes contado o prazo do Yencimento de cada _ 
prestação; 

VIII, a acção dos serviçaes, operarios e jornaleiros 
J)elo pagamento dos seus salarios, contado o prazo 
da data em que terminou o serviço. 

IX, a acção dos tabelliães e outros officiaes do juízo, 
dos porteiros de auditorio e dos escrivães pelos salarios 
dos actos que praticarem, contado o prazo da data em 
que foi praticado o acto pelo qual for devido o sa1ario; 

X, a acção dos medicas, cirurgiões ou pharmaceu
ticos, por suas visitas, operações ou medicamentos, 
correndo o prazo da data do ultimo serviço prestado ; 

XI, a acção dos advogados, solicitadores, curadores, 
peritos e procuradores judiciaes, para o pagamento de 
seus honorarios, contando-se o prazo do vencimento 
do contracto, da decisão do processo, onda revogação 
do mandato ; 

XII, a acção dos commerciantes, pelos generos ven- " 
<lidos a retalho, sem titulo escripto fornecido pelo com
prador, contado o prazo da data da entrega dos ulti
mos generos fornecidos; 

XIII, a acção dos corretores, leiloeiros ou agentes 
de commercio, para haverem as suas commissões ou 
sa larios, contado o prazo da data do acto pelo qual 
são devidos ; ~ 

XIV, a acção do proprietario do predio para reivin
dicar ou exigir qualquer indemnisação do proprietario 
de outro ao qual se juntar fôi por· força natural vio
lenta uma _porção de terra destacada, do primeiro. 

XV, a acção dos herdeiros do filho para prova da 
legitimidade da filiação, contado o praso da data do 
seu fallecimento si houver morrido ainda menor ou 
incapaz. 

§ 7. 0 Em dous annos: 
I, a acção do conjuge para a annullação do casamento 

contrahido com ignorancia em relação ao outro : 
a) de seu estado civil e religioso ; 
b) de crime inafiançavel, anterior ao casamento e 

definitivamente julgado por sentença condemnatoria ; 
e) ele defeito physico, irremediavel e anterior, e 

qualquer molestia graye, incuravel e transmissível, 
contado o prazo da data do casamento ou ela deste 
Codigo, conforme tenha elle sido contrahiclo antes ou 
depois de sua promulgação ; · 

II, a acção dos credores .de_ divida inferior a cem mil 
reis, exc2ptuadas as contempladas nos ns . VI a VIII do 
paragrapl10 anterior, correndo o prazo do respectivo 

., 
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vencimento, si este tiver sido fixado, e no caso con
trario do dia em que foi contrallida. 

III, a acção dos profeE>sores, mestres e repetidores de 
sciencia, litteratura ou arte, cujos honorarios sejam 
estipulados em prestações corresponderrtes a períodos 
maiores de um mez, contado o prazo da ultima pre
stação vencida ; 

IV, a áccão dos engenheiros, architectos, agrimen
sores e estereometras, por seus honorarios, contado 
o prazo da terminação dos seus trabalhos; 

V, a acção do segurado contra o segurador e vice
versa, si o facto que a autorisa se verificar fóra do 
Brazil, contado o prazo do dia em que o interessado 
tiver conhecimento do mesmo facto . 

. § 8. 0 Em tres annos : 
A acção do vendedor para resgatar o immóvel ven

dido, contado da data da respectiva escriptura, quando 
.prazo menor não for fixado no contracto. 

§ 9. 0 Em quatro annos : 
I, contados da dissolução do casamento a acção ela 

mulher, para : · 
a) desobrigar ou reivindicar os immoveis do casal 

que o·marido tenha gravado ou alienado sem sua ou
torga ou supprimento do juiz ; 
. b) annullar as fianças e doações feitas pelo marido, 

fóra dos casos da lei ; · 
e) raivindicar os beí1s moveis ou immoveis doados 

ou transferidos pelo marido a concubina ; 
d) garantir-se contra o m_arido em razão de seu dote 

ou de outros bens seus suj 2itos á administração da
quelle; 

II, a acção dçis herdeiros da mulher nos casos das 
lettras a, b e e, do numero anterior, quando ella tiver 
fallecido sem o fazer, contado .. o prazo da data do falle-
cimento; · . 

III, a acção da mulher ou seus herdeiros para des~ 
obrígar ou reivindicar os bens · dotaes alienados ou 
gravados pelo marido,. contado o prazo da dissolução 
do casamento; 

IV, a acção do interessado para provar a causa da 
deshcrdação e a do desherdado para irnpugnal-a, con
tado ·o prazo da abertura da successão; 

V, a acção de annullação ou rescisã.o de contractos, 
para os quaes não tenha sido estabelecido menor 
prazo, contado este: . 

a) no caso de violencia, do dia em que ella cessar; 
b) no de erro ou dolo, do dia em que um ou outro 

for descoberto; 
e) em relação aos actos dos incapazes, do dia em 

que cessar a causa respectiva ; 
d) em relação a.os actós da mulher casada, do dia 

da dissolução do casamento .. 
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§ 10. Em cinco annos : 
I, as prestações de p3n3Õ33 alim~nlicias; 
II, as prestf1ções de rendas perpetuas ou vitalícias ; 
III, os juros ou quaesquer outras prestações access'.J-

rias paga veis annualmen te ou em periodos mais curtos; 
IV, os alugueis de predio rustic:J ou urbano ; 
V, a acçfjo civil fundada na offensa ao direito autôral; 
VI, as dividas passivas da União, dos Estados e dos 

Mqn.icipios. 
§ H. Em dez aimos, contados da abertura da succes

são, a acção do interessado para a prova da causa que 
exclue o herdeir.o da mesmo successão. 

Art. 185. Em todos os casos para os quaes este eodigo 
nüo fixar outros prazos de prescipção regulará a dis-
posição do art. 183. · -

Ll'VRO PRil\lE!IRO 

DiPeito de t·am.ilia 

TITULO I 

CASAMENTO 

CAPITULO I 

DAS FORMALIDADES PRELIMINARES 

Art: 186. A bç.1.bilitação a casame11to faz-se perante 
o offiéial do registro civil com a exhibição elos seguintes 
documentos : 

I, cCJrtidão de idade ou prova equivalente ; 
II, declaração do estado, do domicilio e da r.esidencja 

actual dos contrahentes e de seus pais; se forem co
nhecidos; 

III, autorisação das _ pess,)as sob · cuja dependencia 
legal estiverem, O'-.l o supprimento judicial; 

IV, declaração de -duas testemunhas maiores, pa
rentes ou estranhos, que attestem conhecei-os e affir
mem a inexistencia de impedimento que os inhiba de 
casar-se ; 

V, certidão de obito do conjuge fallecido ou da an
nullação do casamento an,terior; 

§ unico. Si algum dos contrahentes houver residido 
a maior parte do ultimo anno em outro Estado, 
deverá provar que o deixou sem impedimento para 
casar-se, ou que desappareceu o que existia . 

Art. 187 .. A' vista destes · documentos, exhibidos 
pelos contrahentes, ou poi;- seus procuradores, o offi
cial do registro redigirú o edital de càsamento, que 
será afflxndo e conservado, por espaço de 15 dias, em 

,. 

'w 1 

1 

+.à 
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Jogar ostensivo do eclificio onde se celebrarem os ca
samentos e publicado pela imprensa, onde a houver. 

§ 1. 0 Si ·decorrido este prazo não apparecer quem 
opponha impedimento e não lhe constar algum dos que 
lhe incumbe declarar ex-ajftcio, o official do registro 
certificará as parles que estão habilitadas para casar-se 
dentro elos tres mezes seguintes. 
, § 2. 0 Si os contrahentes residirem em l9calidade.s dif

ferentes, em ambas far-se-ha a publrcaçao dos ed1tm:s. 
Art. 188. O registro dos editaes será feito no cartorio 

do official que os houver publicado, e dos mesmos dar- . 
se-hâ certidão a quem pedir. 

§ unico. A m,ltoriclade competente, em casos ur• 
gentes, poderá dispensar a sua publicação, desde que 
lhe sejam apresentados os documentos exigidos no 
art. 92. 

CAPITULO II 

DOS IMPEDIMENTOS 

Art. i89. São prohihidÓs de casar : 
I, os ascendent~s cotn os descendentes, seja o pa

rentesco legitimo, natural ou civil ; 
II, os affins em linha recta, sejo o vinéulo legitimo 

. ou natural ; 
III, o adaptante com o conjugo do adoptado, e o 

adoptado com o conjuge do adaptante ; 
IV, os irmãos, legitimas ou illegltimos, germanos 

ou não ; 
V, o adaptado com o filho que tenha sobrevindo ao 

pae ou .a mãe adoptiva ; 
VI, as pessoas hgados por outro casamento ; 
VII,- o conjuge uclültero com o seu co~réo conde~ 

mnado como tal; _ 
VIII, o conjuge sobrevivente _com· o que foi conde

~mnado como autor ou curnplice de homicidio volun
tario ou tentativa ae homicídio contra a pessoa do 
outro conjuge ; 

IX, as pessoas que, por ·qualquer motivo, se acha
rem coactas, e não forem capazes de dar o seu con
sentimento, ou não puderem manifestal-o de modo 
inequívoco ; 

X, o raptor com a raptada, emquauto esta não esti
ver em lugar seguro e fóra do poder delle; 

XI, os que estiverem sobre o patrio poder, ou sob tu
telo, ou curat~la, emquan.to .nã.o obtiverem o nescessario 
consentimento ou supprimento deste ; 

XII, as mulheres menores de quatorze annos e os 
homens menores ele dezeseis ; . 

XII, o viuvo ou a viuva que tiver filho do conjuge 
fallecido, emquanto não fizer inventario dos bens do 
casal; 

XIV, a mulher viuva ou separada do mnriclopor nul
. lidade ou mmullação drJ casamento, até dez mezes 

a 
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depois da viuvez ou clfl separação judicial dos corpos, 
salvo si, antes de terminado o referido prazo, der á luz 
algum filho ; . 

XV, o tutor ou curador e os seus descendentes , 
ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos, com a 
pessoa tutelada ou curatelada, emquan to não cessar a 
tutela ou curatela, e nõo es tiverem saldadas as res
pectivas contas, salvo permissão paterna ou rnatena 
manifestada em escripto authentico ou testamento; 

XVI, o juiz, ou escrivão e sens descendentes, ascen
dentes,· irmãos, cunhados, ou sobrinhos, com orphão · 
ou viuva da circurnscripção territorial onde um ou 
outro tiver exercício, salvo licença especial ela autori-
dade judiciaria superior. . 

Art. 199. A afünidacle illici ta só se póde provar por 
confissão expontanea dos ascendentes da pessoa im
pedida que, si outro effeito não quizerem dar-lhe, 
poderão í'azel-a em segredo de justiça . 

§ unico. A filiação natural, porém, prova-se não só 
por confissão espontanea, como por qualquer dos 
modos prescriptos no art. 375. 

Art. 191. Para o casamento dos menores de 21 annos 
é preciso o consentimento de ambos os pais, quando 
legitimas. 

Art. 192, Si houver dissentimento, prevalecerá a_ 
vontade pater na, salvo o caso de separação de corpos,. 
em que prevalecerá a do conjuge a quem , couber a 
posse dos filhos. 

§ unico. Si, porém, tratar-se de pais il10gitimos, 
bastará o consentimento do que houver reconhecido 
o menor, ou o materno, na faltá de reconhecimen:to. 

Art. 193. Até o momento da celebração do casamento 
podem os pais e tutores retirar o seu consentimento. 

Art . 194. A denegaç.ão do consentimento, quando 
injusta, póde ser supprida p0lojuiz, com recurso para 

- a instancia superior. 

CAPITULO III 

DA OPPOSIÇÃO DOS IMPEDIMENTOS 

Art. 195. Os impedimentos do art. 189, ns . Ia XII> 
podem ser oppostos : 

I, pelo official do registro civil; 
II, por quem presidir a celebração do casamento; 
III, por qualquer pessoa maior que apresente decla-

ração escripta, com sua assignatura, e acompanhada 
das proyas do facto que allegar. 

§ unico . Si as provas ,não puderem ser apresen
tadas na occasião , indicará o declarante, precisa
mente, o logar onde ex is tem , ou·, pelo menos, duas 
testemunlu:is residentes no Município, que attestem a 
existencia d.o imped imento . 
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Art. 193. Os outros impedimenLos só poderão ser 
oppostos: 

I, pelos parentes, em linha reda, de um dos nu
bentes, sejam consanguineos ou offins; 

II, pelos collacterncs, até segundo gróo, sej&m1 con
sanguineos ou affins. 

Art. 197 . O officíal do registro cívil doró. 0.03 nubentes 
ou aos seus representantes uma declaração do impe
dimento opposto, contendo os motivos e provas deste e 
o nome do impediente, quando o impedimento não 
tenha sido opposto de officio. 

§ uníco. Fico solvo aos nubentes fazer a prova con
traria ao impedimento e promover os acções civis e 
criminaes contra o impediente que agiu de mó re. 

CAPITULO IV 

DA CELEBRAÇÃO DO CASAMENTO 

Art. 198. O casamento será celebrado no dia; l10ra 
e Jogar desigm:1do3 previomentc pela autoridade que 
tiver de presidir o acto, medionte requi~ição dos con
troheótes que se mostrarem holJilitaclos e com n ccr-
tidão do art. 187§· 1°. ·_ · 

.. Art. 199. A celebração se fará na casa dos auclien
cias, com toda a publicidade, a p(1rtos abertos, em 
presença, pelo menos, ele duas testemunhas, que po
derüo ser parentes elos contraentes, ou em outro edi
ficio publico ou particular, em caso de força maior, ou 
por concessão do juiz, a aprazimento das parles. 

§ un'ico. Quantlo o casamento for !'eito em casa par
ticular esta ·conservará as portas abertos, duranLe o 
nctJ, e as testemunhas serão quatro, si um ou ambos 
os contrallentes não souberem escrever. 

Art. 20) . Pre3entes os contráhentes, por si ou por 
procurador especial, as testemunhos e o official de re
gistro, o presidente do acto, ouvida de omlJOs a affir
rnoção de que persistem na intenção de realizar o 
casamento e que o fazem por livre e espontanea von
tade, o dedarorú ·celebrado, nestes termos: 

<( De accordo com a vontade que ambos acalmis ele . 
nffirmar perante mim, de vos tomardes por moeido e 
mulher, em nome da lei, eu vos declaro uuitlos pelo 
casamento.» 

Art. 201. O casamento serü inscri_pto no registro, im
medip.tamente após a celebração. 

A inscripçtlo será assignada pelo presidente do acto,
os esposos, as testemunhas, o ofticiol de registro,e, 
deverá conter: 

r, os nomes pronomes, do tas de nuscimen to, profis
são, domicilio e resiclencia actunl dos esposos; 

II, os nomes, pronomes, datas de nascimento ou 
morte, quando esta houver occorrido, domicilio e 'i'esi
clenciu actual elos paes; 
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III, os nomes e pronomes do conjuncto precedente e 
a data da dissolução do casamento anterior ; 

-JV, a data ela publicação e da celebração do casa
mento; 

V, as peçns apresentadas ao_official do registro; 
VI, os nomes, pronomes, profissão, domicilio e re

sidencia actua l das testen.rnnhas; 
· VII, o regímen do casamento com declaração da data 

e do cartorio em cujas notas foi passada a escriptura 
anti-nupcial, quando o regimen não for o commum, 
ou o legal estabelecido no tit. III deste livro para 
certos conjuges; · 

VIII, a rnc;mU'estação e o motivo do ~notivo do con-
sentimento dado por escripto. · 

§ unico. Neste termo, os datas e declarações exigi
das no i:trtigo antecedente serão escriptas por extenso. 

Art. 202. O inst.mmento do consentimento do casa
mento deverá ser integralmente transcripto na escri-
ptma anti-nupcial. , 

Art. 203. A celebração elo casamento será imme
diatamente suspensa, si algum dos contrahentes: 

I, recusar fazer a affirmação solemne da sua von-
tade; 

II, declarar que esta não é livre e expontanea; 
III, manifestar-se arrependido. 
§ unico. A retractação do contrahente que deu 

causa a suspensão do acto, não será admittida no 
mesmo dia. · 

Art. 204. No cnso de molestia grave de um dos con
trahentes o presidente do acto será obrigado a ir rea
lisal-o em casa elo impedido, e mesmo á noite, perante 
quatro tesLemunhas que saibam ler e escrever. 

§ unico. A falta ou o impedimento da autoridade 
competente para presidir o ucto do casamento será 
supprida por qualquer dos seus substitutos legaes, 
e a do official do registro civil por outto ad hoc, no
meado por quem o presidir. O termo avulso lavrado 
por este será lançado no livro do registro no prazo 
mais breve possivel. 

Art. 205. O official do registro; mediante despacho 
ela autoridade competente, á vista dos documentos 
exigidos no art . 186 e independente dos proclamas, 
dará a certidão de que trata o art. 187: 

I, quando occorrer motivo urgente que justifique a 
immediata celebração do casamento; 

II, quando algum dos contrahentes estiver em im
minente risco de vida. 

§ unico. N'este caso~ si os contrahentes não pu
derem obter a presença da autoridade competente 
pora presidir o acto, nem de seus substitutos, poderão 
celehral-o em presença de seis testemunhas, que não 
sejam parentes de qualquer dos contrahentes em linha 
recta ou collateral, n'esta até o 2° grau. 
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Art. 206. Estas testemunhas, dentro de cinco dias, 
deverão comparecer perante a autoridade judiciar ia 
mais proxima e pedir que sejam tomadas por termo as 
seguintes declarações: 

I, que foram convocadas da parte do enfermo ; 
II, que este parecia em perigo de vida, mas em 

seu juizo ; . 
III, que em sua presença declararam os contrahentes 

livre e expontaneamente tomarem-se por marido e 
mulher. · 

§ 1. 0 A,utoado o pedido e tomadas as declarações; d 
juiz procederá ás diligencias necessarias para verificar 
se os contrahentes podiam ter-se habilitado para o cá" 

. sarnento, na fórma ordinaria, ouvidos os interessados; 
que o requererem, dentro de 15 di!;is . 

§ 2. 0 Verificada a idoneidade dos conjuges para o 
casamento, assim o decidirá a autoridade 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 transcrevel-a no livro do registro dos 
casamentos. 

§ 4 .• 0 Este registro fará retrotrahir os effeitos doca
samento, em relação ao estado <los conjuges á data da 
celebração, e em relação aos filhos communs á data do 
nascimento. 

§ 5. 0 Serão dispensadas as formalidades dos arts. 205 
e 206 se o enfermo convalescer e puder ratificar o casa
mento em presença da autoridade competente e do offi
cial do registro. 

Art. 207. O casamento póde realizar-se por pro"' 
curação, _com tanto que esta confira poderes éspeciaes 
ao mandataria para receber, em nome do outorgante, o 
outro contrahente. 

Art . . 208. Não poderá, por procuração, contrahir ca~ 
sarnento com brazileira o estrangeiro que, residindo 
fóra do Brazil, não provar que a lei da suà nação o 
admitte. 

§ unico. Póde tambem casai' por procuração o preso 
ou condemnado, quando não puder comparecer pes"' 
soalmente por denegação de licença da autoridade a 
cuja guarda estiver. 

CAPITULO V 

DAS PROVAS DO CASAMENTO 

Art. 209. O_ casamento celebrado no Brazil prova-se 
pela certidão do registro, feito ao tempo de sua cele
bração. 

§ unico. Justificada a falta ou perda do regts tro 
civil é admissível qualquer outra espooie de prova. 

Art. 210. O casamento de pessoas fallecidas na 
posse l10 estado de casadas nuo póde ser · contestaLlo, 
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em prejuizo dos filhos corrimuns, sinão provand'o-se, · 
por certidão do registro civil, que alguma dellas 
estava ligada por outro casamênto quando contrahiu 
o contestado. . 

Art. 211. O casaménto celebrado fóra do Brazil pro
va-se de accordo com a lei do paiz em que elle .se 
realisar. ,._ · 

§ unico. Si, porém, o tiver sido perante agente con
sular ou · diplomatico brazileiro, deverá ser provado 
por certidão quer do registro do consulado ou legução, 
quer do logar do Brazil onde tiver sido inscripto o 
acto de casamento, de accordo com a cópia authentica 
remettida pela auctoridQde üonsular ou diplomaticà. 

Art , 212. Quando u prova da celebração legal do 
casamento res ultar de processo judicial, a inscripçüo 
da sentença no livro do registro civil produzirá, quer a 
respeito dos conjuges, quer dos filhos, todos os effeitos 
civis, desde a. data do mesmo casamento. · 

Art. 2m. A existencia do casamento quando cou
tes ta da com provas contradictorias será julgada sub
sistente, si os conjuges em questão viverem ou tive
rem vivido na posse do estado de casados. 

CAPITULO VI 

DO CA!'lAMENTO NULLO E ANNULLAVEL 

Art. 214. E' nullo e não produz effoito, em relaçõo 
aos contrahentes e aos filhos, o casamento feito com 
infracçfio de qualquer dos ns. I a VIII do art. 189. 

Art. 215. E' tambem nuilo o casamento contrahido 
perante auctoridaclc incompetente, sal vó s i houverem 
decorrido dous annos depois da celebração . 

§ unico. No caso contrario a declaração ela . nuUi-
dade poderá ser réquerida: . 

1°, por qualquer interessado ; 
2°, pelo representante do Ministerio Publico. 
Art. 216. E' mmullavel o casamento contrahidu 

com iufracç5.o de qualquer dos ns. IX a XlI do 
art. 189. -

Art. 217. A annullação do casamento feito p·Jr coacto 
ou pelo incapaz de consentir, só-pôde ser promovida: 

J, pelo proprio coacto ; 
JI, pelo incapaz, 
III, por seus representantes legaes. 
"Art. 218. Cessa a razão do pedido de nullidade : 
Da menor, si elo casamento resultou a gravidez; 
Do incapaz, pela ocquis"iç5.o pos terior da capacidade. 
§ unico. Neste ultimo caso - a rati_ficaoõ.e elo casa-

mento vali.da-o para todos os . effeitos desde a data da 
celebração. 

1 
( 
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Art. 219. A annullnçfto do cnsnmento feito com in
fracçüo do n. XI do nrt. 189 só pócle ser re0uerida 
p-elas pessoas que linllnm o direito de consentir e não 
nssis tirnm ao neto. 

Art. 220. A nnnullação do casnmento da menor 
ele quatorze annos ou do menor çle dezeseis serl1 re• 
querida: 

I, pelo proprio conjuge menor ; 
II, pelos seus representantes legae3. 
III, pelas peE:soas mencionadas no art. H.)6, obser• 

vada a mesma ordem. -
Art. 2~1. Podem -tarnbem casar-se os rereridos me• 

nores para evitar a imposição ou cumprimento de pena 
criminal. 

§ unico. Em toes casos o juiz poderú ordenar a 
sepai·ação ele corpos, até que os nubentes attinjam 
a idade legal. _ 

Art. 222. Quando requerida por terceiro, fica salrn 
aos conjuges ratifical-o desde que a ltinjmn a idade 
exigido no n XII do nrt. 189, perante o Juiz e o offi. 
cin l do r agistro civil. A ruti6.cação terá effeito retro-
activo, salvo o disposto no ar~. 270, n. 2. · 

Art. 223. A annullaçõ.o do casamento não .obsta ú 
legitimidade do filho concebido on havido antes ou na 
constancia delle. 

Art . 224. Fuz tambem annulluvel o casamento o 
erro ess3ncia.1 em que estava um elos conjuges sobrE: o. 
p2sson do outro,· quando deu seu consen timento. 

Art. 225 . Considera~sa erro essencial sobre a pessoa 
r:lo outro conjuge : 

I, o que affecta as qualidades pessoaes elo conjuncto, 
a sua honorabilidade ou de sua fümilia e cujo conheci-. 
menta posterior torna insurpor:tavel n vida commum 
po esposo enganado; · 

IT, a ignol'ancia de crime inaflançovel anterior ao 
casaniento e cle,.ttnttt1Jamente julgado por sentença 
con.de1nnato1'tct; 

III, a ignoranola de defeito physico, irr•emedlavel o 
pnterior no casamento, como a impotcmcia, ou <lemo .. 
lestla g1·aqe e trarismisstoel, por contagio ou herança, 
capaz âe comprometter a saude do conjuncto ou ele 
sua · descendencla, como a epilepsia ou a alienação 
mental de qunlquerfórma; 

IV, o desvirginamento du mull!er, desconhecido do 
marido. · 

Art. 226. A annullação do casamento, nos casos 
dos ns. I, II e III do nrti go autecedente, só póde ser 
requerida pelo nutro conjuge; e no caso do n. 4, só o 
marido tem direito de pedil- a. 

Art. 227 . A nullidade d:J cnsameüto não púde ser 
requerida pelo Minü;;t.erio Publico depois da morLe de 
um dos conjuges. , 

Art .. 228. Embora nullo ou annullavel, quando con
~rahido de boa fé por am):)o os conj~ges, o casamento1 
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em relação a estes oomo aos filhos, produz todos os 
effeitos civis desde a data da sua celebração . 

§ unico. Si, porém, um só dos conjuges estava de boa 
fé ao tempo da celebração, os effeitos civis do casa
mento, só a elle e aos filhos aproveitarão: 

Art. 229. Quando contralüdo pelo cónjuge de um 
ausente, só por este, on em seu nome, por procurador 
com poder~s especiaes e munido da prova da sua 
existencia, poderá ser intentada. 

Art. 230. O conjuge póde, em qualquer tempo, im
pugnar o casamento do outro. Si à excepção de nul
lidade do primeiro casamento é opposta pelos novos 
conjuges, deve ser preliminarmente decidida, . 

Art. 231. A nullidade do casamento processa-se por 
acção ordinaria, na qual serà nomeado curador que o 
defenda. 

Art. 232. A acção de nullidade ou annullação do 
casamento e a de separação de corpos serão prece
didas de uma petição dó auctor, documentada quanto 
baste para justificar a separi;tção, que será concedida 
pelo juiz com a possível brevidade . 

Art. 233. Concedida a separação, a mulher poderá 
pedir os alimentos provisionaes, que lhe serão arbi
trados, .na í'órma do art. 411. 

CAPITULO VIII 

DISPOSJÇÕES PENAES . 

Art. 234. O viuvo ou a viuva sem filhos do cbnjuge 
fallecidó, que se casar antes de fazer inventario do 
casal e der partilha aos herdeiros, perderá o direito ao · 
usofructo dos bens dos mesmos filhos. 

Art. 235. No casamento da mulher com infracção 
dos ns. XIII e XIV do art. 189, é obrigatorio o regimen 
da separação dos bens e nenhum dos conjuges poderá 
receber do outro quaesquer doações . 

§ unico. Considera-se culpado o tutorr que não puder 
apresentar em seu favor a escusa da clausula final do 
art. 189 n. XV. 

Art. 236. Incide na multa de cem a quinhentos mil 
réis, além da responsabilidade criminal que no caso 
possa caber, o official do registr9: 

I, que publicar proclamas sem auctorisação de ambos 
os contrahentes; 

II, que cler a certidão do.art. 187 antes da apresen
tação dos documentos exigidos pelo art. · me ou pen
dente impedimento ainda não julgado improcedente ;· 

III, que deixar de declarar os impedimentos que lhe 
forem apresentados ou que lhe constarem com certeza, 
e puderem ser oppostos ex-offtcio. 

Art. ~37. Nas mesmas penas incorrerá o juiz: 
I, que celebrar o casamento antes de levantados os 

impedimentos oppostos contra algum dos contrahentes; 
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II, que deixar de recebal-os, quando opportunamente 
offerecidos nos termos dos arts. 195 a 197. 

III, que eximir-se de oppol-os quando lhe constarem 
ou deverem ser oppostcs ex -ojficio; 

IV, que recusar-se a presidir o casamento, sem just.a 
causa . 

§ unico. A applicação das penas dos !it'ts. 234 e 235 
será promovida pelos interessados e a do arL 236 pôde 
ser pedida por estes e o será obrigatoriamente pelo Mi-
nisterio Publico. _ 

TITULO II 

EFFEITóS JURTDICOS DO CASAMENTO 

CAPITULO I 

DISJ?OSIÇÕES GERAES 

Art. 238 . A legitimidade da familia constituída p2lo 
cusamento extern:ie-se aos filhos· communs, havidos 
anteriorinente. 

Art. 239. O regünen dos bsns entre conjuges começa 
a vigorar desde a .data do casamento, e é irrevoguvel. 

São· deveres de ambos: 
I, fidelidade reciproca; . . 
II, vida em commum, no domicilio conjugal; 
III, mutua assistencia; 
IV, sustento, guarda e educação dos filhos. 
Art. 240. Os menores ficam, de direito, emancipados 

pelo casamento, realizado na idade legal. 
Art. 241. O casamento contrahido de bo1 fé. tert't, 

em relação aos filhos e ao patrlmonio, os effeitos Jurí
dicos do casamento valido, até ser declarado nullo por 
·Mn~nça . . .. 

Art. 242. Quando o casamento for declarado nullo
por culpa de um dos conjuges, (:)Ste incidirá: 

I, na perda de todas as vantagens havidas do in
nocente; 

n, na obrigação de cumprir. as promessas que lhe 
fez; no contracto ante-nupcial. 

CAPITULO II 

DOS DIREITOS E DEVERES DO MARIDO 

Art. 243. O marido é o chefe da sociedade conjugal. 
Compete-lhe: 

I, o. representação legal da familia ; 
II, a administração dos bens communs e dos pro

pr-ios da mulher que, em virtude dó regímen matri-

... 
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monial adaptado, ou de pacto ante-nupcial, incidam 
sob ~ua administração ; 

m. o direito de fixa r e mudar o domicilio da fa
milia; 

IV~ o direito de auctorisur a profissão da mulher e 
a suç1 residencia fóra da habitação conjugal ; 

V, ·.prover ú sustentação da familio, guardada a dis
posição do ~art. 288. 

Art. 241'. A obrigação de sustentar a mulher cesso, 
para o marido, quando ella ubandona sem justo mo
tivo, e recusa voltará habitoção conjugal. Neste caso, 
o juiz pócle, segundo as circumstancias, ordenar, em 
proveito do rrrnrido e dos filhos, o sequestro tem pora
rio ele uma porte dos rendimentos proprios da mulher. 

ArL 245. O morido não póde, sem consentimento 
da mulher, qualquer que seja o regímen de bens : 

I, 1:1lienar, hypothecar 011 gravar de onus real os 
bens immoYeis, nem dispor, ele quolquer modo, dos 
direitos reaes sobre bens dessa especie ; 

II, litigar, activa ou passivFmente, sobre os refe
ridos bens e direitos ; 

III, prestar fiança ; 
IV, fazer doação com os bens e rendimentos com

muns, salvo si for remuneratoria ou de pequeno valor ;. 
Art. 246. Va lerão, porém, os doles ou doações nu

pciaes feitos ás filhas e as doações feitos aos filhos por 
occasiào ele se casarem ou estabelecerem economia 
separada. . . 

Art , 21,1. A outorga da mulher póde ser supprido 
pelo jüiz si e lia a tiver recusado sem motivo justo ou 
estiver impossibilitada de dol-a. 

Art: 248, O supprimento judicial do. outorga valida o 
acto do marido, mas ni'.ío obr.iga os bens clu mulher, 

Art. 249. A annullação dos aclos do marido pra, 
ticados sem outorga ela mul110r ou sem supprimento 
do Juiz, só ·poderó ser reqtrnrida pelo. mesma ou seus 
nerct%rOS, · ~ 

CAPITULO lil 

DOS DIREITOS E DEVERES DA MULHER 

Art. 250. Pelo casamento a mulher tomo. o nome da 
farniliiit do marido e do marido torno-se compaúheira 
e sodo, com u obrigação de auxiliai-o 1m manutenção 
da familia. 

Art. 251. Si o regimen dos lJens não fôr a com
munhõo unh-ersal, a rnulber serà obrigada a indem
nisar os de.-,pezas que o marido tiYer feito com a de
fcsn de seus bens proprio::; e ele rnus direitos privoclos., 

A1·t. 252 . A mulher não pócle praticar, sem autori
sação do marido : 

I, os mesmos act,)s qüe elle nüo pódc praticar sem 
ci seu ionsentimento ; 

... 
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If, olienor ou gravar, de onus reaes, seus immo
vcis proprios, qualquer que seja o regirµen ; 

III, alienar seus direitos reaes sobre immoveis de 
outrem ; 

IV, acceitar ou repudiar herança ou legado; . 
V, acceitar tutelo, curotela ou outro munus pu• 

blico ; · 
VI, litigar em juizo cível ou commerciaJ, a não ser 

nos casos indicados nos arts. 259 e 262. 
VII, exercer qualquer profiE'são ; 
VJII, controhir ohrigoção que possa importar nlienu

ção dos bens do casal . 
Art: 253. A auclorisação elo marido póde ser geral 

ou especial, mas deve constnr ele instrumento publico 
ou particular previamenie authenticado, 

Art. 25L Esta nuctorisaçno é revogavel a todo o 
tempo, respeitados os direilos ele terceiros e os effeitos 
necessarios dos netos iniciados. 

Art. 255. A anctorisação do marido póde ser supprida 
judicialmente : • 

I, nos casos do art. 252 ns. Ia V ; 
II, _noscososclos· §§ 6° e 7° do art. 3'11, si o ma

rido üilo ministrar ô. mulher e aos seus filhos os 
meios de subsistencia_ . 

Art. 256. O supprimento da auctorisação do marido 
pura a mulhe1· exercer profissão lucrnliva confere-lhe 
o direito dQ dispôr livremente do producto de seu tra -
balho. . 

Art, 257. Pres\une-se n 111 uH1GL· a uctorisn(].a polo 
marido : 

J, pora o compra, mesmo [l credito, das cous[ls 
1wcesi,arías á economia don1estica; 

II, ·parn obter, por emprestimo, ns qu1;1ntios que q 
pcquisigão dessas cousas possa exigir; 

lll, ·para contn1hir Gi3 ol:)rigaçôes concernentes n 
Industria ou prioflssão que exercer . com nuctorissção elo 
mor ido ou suJ'.lprlmento do Juiz. · 

Art. 258. O supprimento judicial elo outorga valida 
o octo do mulher, mas não obl'ig·a os bens do mo rido. 

Art. 259. Independentemente de aucto-risação, p6de 
o mulher cosatlt1: . . 

I, cxerc~r o direito que lhe competir sobre ns pes
soas dos ftlhos de leito o n terior ; 

II, desob1·ignr oú r_eivindicnr 08 immoveis do casal 
que o marido tenha gra.vudo ou alieno.d.o sem suu · 
outol'gn ou supprimento judiciol ; 

III, o.nnullor as fürnças ou dooçõas feitJS pelo rnn
rido com infrocção elo disposto nc.s llS. 3° é 4° do 
nrt. 245; . 

IV, reivindicar os I.Jens ri1oveis ou immoveis doados 
ou tr-ansreridos p_elo marido ó. concubiua. 

§ n:-iico. Eslo direilo prnvnlece, estejn ou nuo o. 
rnu-lht·r em companhia do marido, e ainda que a doação 
~e disfarce em vendu ou outro contracto. 
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V, dispor dos bens adquiridos nu conformidade do 
numero anter:ior, e de . quaesquer outros que possua 
livres da administraçfio do marido, não sendo im
moveis; 

VI, promover os meios assecuratorios e acções que 
lhe competirem contra o marido em razão de seu 
dote ou de outros bens seus sujeitos á administração 
duquelle; .. 

VII, propor a acção de annullação do casamento; 
VIII, propor a acção ele desquite; 
IX, pedir alimentos, quando tiver direito de fazel-o ; 
.X, fazer testamento ou disposições de ultima vontade; 
Art. 260. As acções fundadas nos ns, II, III, IV e 

VI do artigo antecedente competem: 
I, á mulher; 
II, aos seus herdeiros ; 
Art. 261. Salvo o caso do n. IV do art. 259, fica 

ao terceiro, prejudicado com a sentença favoravel ú 
mulher, o direito regressivo contra o marido ou seus 
herdeiros. 

Art. 262. A' mulher compete a direcção e adminis
tração do casal, quando o marido: 

I, estiver em logar remoto ou n·ão sabido, com au-
torisaçãb legal .; 

II, estiver em carcere por mais de dous mmos; 
III, for judicialmente declarado interdicto. 
§ unico . Nestes casos, cabe á mulher : 
I, administrar os bens communs; 
II, dispôr dos proprios ; 
III, administrar os qo marido. 
'Art. 263. A alienação dos immoveis depende de au

ctorisação especial do juiz. 
Art. 26i. A falta de auctorisação do marido nos 

casos em que é necessaria e não . tiver sido supprida, 
invalida o acto da mulher, e a mtllidade póde ser alle
gada por elle ou seus herdeiros, até quat1'0 annos de
pois da dissolução do casamento . 

§ unico. A ratificação do marido, .provada por in
strumento publico ou particular authenticado,. importa 
a revalidação do acto .. 

Art. 265. Os actos da mulher autorisados pelo ma
rido obrigam todos os ben:;; do casal, si o regímen 
matrimonial for o da communhão, e sómente os pro
prios della si outro for o reglmen e o marido não assu
mir conjunctamente a responsabilidade do acto. 

Art. ~66 . Qualquer que seja o regimen do casa
mento, os bens de ambos os conjuges ficam obrigados 
igualmente pelos actos que a mulher praticar na con
formidade dos ns. I e III do art. 257. 

Art . . 267. A annullação dos actos do marido ou da 
mulher por falta da autorisação necessaría de um a 
outro, importa a divida do proveito que .a cada um, a 
ambos ou ao casal tenha resultado do acto annullado. 

. 
J_ 
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§ uoico. A indemnisação aos terceiros de boa fé 
será paga pelos bens proprios do conjuge que contra
hiu a obrigação ou pelos cornmuns, em proporção 
do proveito que obtiver o caso.l. 

TITULO UI 

REGIMEN DOS BENS ENTRE CONJUGES 

CAPITULO I 

.DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 268. E' -licito aos nubentes estipular, antes da 
celebração . do casamento, como lhes aprouver, relati
vamente a seus bens. 
, § unicó. Tues convenções serão nullas. 

I; si não forem feitos por escriplura publico. , 
II, si~não forem seguidas da celebração do casamento. 
Art. 2fü). Ter-se-ha por não escripta qualquer con-

vençã,o ou clausula : 
·I, que altere a ord"em legal da successão e os direitos 

conjugaes e 1:iaternaes, 
II, que contrarie qualquer disposiç.ão rigorosamente 

obrigatoria deste codigo. 
Art. 270. Na falta de convenção, ou sendo nulla a 

celebrada, vigorará o regimen da communhão uni
versal de bens, salvo os casos seguintes de casamento, 
em que será obrigalorio o regímen da separação de 
bens: 

I; do viuvo ou vi_uva, com -infracção das disposições 
do art. 189, ns. XIII e XIV ; 

II, da pessoa que o realisar com infracção dos ns. XI 
XII; XV e XVI do mesmo ártigo; 

III, do homem maior de sessenta e da mulher maior 
de cincoenta annos, tendo herdeiros necessarios; 

IV, do orphão de pae e mãe, mesmo havendo o con
sentimento de que trata o n .-XI do art. 189; 

V, de todo aquelle ·que depender de autorisação ju
dicial. 

Art. 271. Si o regimen não for o dá communhão, no 
silencio do contracto, prevalecerão os principias que 
regem a sociedade particular quanto á communicação 
dos adquiridos na constancia do casamento. 

Art. 272. O marido que estiver na posse de bens 
proprios da mulher fica responsavel para com ella e 
seus herdeiros; 

I, como usufructuario, si o rendimento fôr commum ; 
II, como procurador, si tiver mandato expresso ou 

tacito para administrai-os; · 
III, como depositaria, si ·não tiver direito de usu

fruil-os nem de administral-os. 
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Art. 273. As convenções &ntc-nupcilles núo~ terfto 
cffeito poro cum terceiros sinõo ele pois de inscr·i ptos, 
em livro especinl, pelo offlcial do registt·o 111'edial ela 
comurca elo domicilio dos conjuges. 

CA.PITULO II 

DO R'EGIMEN DA co:vIM UNHÃO UNIVERSAL 

Art. 274. O regímen do comrnunhilo universol im
poria o communicoçõo de todos os bens presentes e 
futuros dos conjuges e ele s11os dividos possivns com 
os cxcepçõcs constnnles dos ortigos seguintes. 
· Art. 275. São excluidos da cornrnunhuo: 

I, as pensões, meios-soldos, montepios, tenças e 
outras rendos semelhantes; 

II, os bens ·doados ou legados com a clousulo ela 
lncommunicabilidade e os subrogndos em lagar delles; 

III, os bens gravados de fidcicornmisso e o direito 
do herdeiro fidei-commissorio, antes de realizodu a 
condição suspensiva·; -

IV, o dote prornetlido ou constituido a filho de outro 
leito; 

V, os despezus feitos com o mesmo filho, inclusive 
11 de al;mentos; . 

VI, o dote prorneltido ou constituído _expressamente 
por um só dos conjuges a filho commuri1; 

VII, as obrigações provenientes ele aclos illicitos; 
vm, RS dividas anteriores ao casamento, salvo si 

provierem elo despezos com os preparativos delle, ou si 
revert(;rem em beneficio commum; 

JX, ns dooç.ões ante~nupciaes feitos por um cios con
juges ao outro, com n clausula ele incommunicabUidade; 

X, us roupas de uso ps,soal, as ,ioius esponsalicios 
dadas antes elo casamento pelo esposo, os livros e in .. 
~trnn:iGntos de proflssl'lo e os reLratos de fqmllia ; 

XT, a flança prestada pelo marido sem-outorga cio. 
lTILlllJet', 

Art. 2"/ô, As dividas não comprehendidas nns duas 
excepr;ôes do n. VIII só poderl'.lo ser pagas emquanto 
durar o casamento polos bens (]Ue o conjuge devedoi:· 
trouxer para o. casal e por sua meaçõo nos odquiridos. 

§ unico. Si a divido. f'or paga na constuncio. elo casow 
menta de\·erJ ser oppül'tunnmente impütoda a meaçuo 
do conj uge devedor. 

Art. 277. A incommunicabilidade dos bens men
cionados no urtigo antecedente nu.o comprehende os 
Eeus fructos e rendimentos, desde que sejam percebidos 
ou Yenciclos na consta ncia do coso menta. · 

Art. 278. Na conslancia elo casamento, a proprie-
dade e poss~ dos bens é commum. . 

§ unico. A mulher, porém, só poderá administrar 
por auctorização do marido ou nos casos -elo ort. 2591 
n. V, e art. 262. 

,, 
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Art. 279. Dissolve-se a communhão : 
I, pela morte de um dos conjuges; 
II, pela sentença que annulla o casamento; 
III, pelo desquite. 

45 

Art. 280. Ex.tincta a communhão, e effectuada n di
visão do activo e passivo, cessàrá u responsabilidade 
de cada um dos conjuges para com os credores do 
outro por dividas que este houver contrahido. 

CAPITULO III 

DO R):-:GIMEN DA CO:.VIMUNÃO PARCIAL 

Art. 28L. Quando os contrahentes declararem que 
adoplam o regimen da cornmunhão limilada ou par
cial> OLJ usarem de expr'essõ3s equivalentes, entendcr
se-ha que excluem da communhão: 

I, os bens que cada conjuge possuir ao tempo do 
casamento; 

II, os sobrevindos, dqrante o casamento, por doação 
ou successão; · .. 

III, os adquiridos com valores exclusivamente per
tencentes a um dos conjuges,\.em subrogaç/io dos hens 
proprios. 

Art. ·2s2. Nãose communicam tamb::Jm: 
I, as o]?rigações anteriores ao casamento; 
II, as provenientes ele actos illicitos. 
Art. 283. Entram na communhão: 
I, os bens adquiridos na constancio. do casamento 

p01· titulo oneroso, ainda que só em nome de um dos 
conjuges; 

II, os .adquiridos por facto eventual, ainda que 
sem trabàlho, ou despeza -anterior; 

III, os adquiridos por doação, heranca ou legado, 
em favor de ambos os conjuges; 

rv, as lJemfeitorias feitas em bens proprios da cada 
um; . 
- V, os fructos dos bens comrnuns, ou dos propríos 
de cada um dos conjuges, percebidos na constancia 
do casamento, ou pendentes ao tempo de cei::;sar u 
communhão dos adquiridos ; 

VI, os fructos civis do trabalho ou industria de cada 
um dos conjuges ou de ambos . 

Art. 28 L Neste regímen os contrahentes devem 
no proprio contracto antenupcial, ou em outra es
cr"ipLura publica anterior a0 casaniento, fazer a des
cripção especiôcada dos bens moveis que cada um leva 

• para o casal, sob pena de serem consitlerndos como 
adquiridos. 

Art. 285. A 1.1.drninislraçüo dos bens . do· casal per
tence ao marido, e as dividas por elle contrahidas, 
na constancia do casamento, obrigam . os bens com-
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mu;1s; e na falta destes, os bens proprios de cada 
conJuge, na proporção do proveito que cada um 
houver auferido. 

ArL 286. E' applicavel a disposição do artigo an
tecedente ás dividas contrahidns pela mulher, nos 
casos em que os seus actos são autorisados -pelo ma
rido, ou se presumem sel-o, ou dispensam essa auto-
risação. ... 

CAPITULO IV 

DO HEGIMEN DA SEPARAÇÃO 

Art. 287. Quando os contrahentes se casarem, es
tipulando o regímen da separação, os bens perma
necerão sob u exclusiva admin~sttação do proprietario, 
que os· poderá livremente alienar, exceptuados os im
moveis. 

Art. 288. A mulher é obrigada a contribuir para as 
despezas do casal com os rendimentos de seus bens, na 
proporção de seus haveres, com relação aos do marido,. 
salvo estipulação em contrario no respectivo con
tracto. -

CAPITULO V 

DO REGIMEN DOTAL 

SECÇÃO I 

CONSTITUIÇÃO DO Dl Tl!.l 

Art. 289. E' da essencia do reg-imen dota! a indi
caçuo especificada dos bens que constituem o dote, 
com expressa declaração de ficarem sujeitos a este 
regimen. 

A1·t. 290. O dote pócle ser constituído: 
, I, pelp. propria Yiuva ; 

II, pelo pai, pela mni, ou por ombos; 
III, por terceiros extranhos. 
§ unico. E' necessaria a intervenção dos interessados 

por. si, ou procuradores na celebração do contracto. 
Art. 291. A constituição do dote, póde comprehender, 

no todo ou em parte, os bens presentes e os bens 
futuros da mulher. 

§ unico. Os bens futuros, porém, só se consideram 
comprehenclidos no dote, quando adquiridos por titulo 
gratuito, e assim for declarado em clausula expressa 
do pacto ante-nupcial. · 

Art. 292. O dote não póde ser augmentado pelos 
conjuges, cl~póis do casamento. 

Art. 293. Quando constituido por terceiros, na con
stancia elo matrimonio, não tem effoito sobre o regimen 
preestabelecido para os outros bens. 
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Art. 294. E' licito· ~stabelecer-se na escriptura ante
nupcial: 

I, a reversão do dote ao dotador, dissolvida a so
ciedade conjugal, quer a dotada tenha filhos ou não; 

U, a transferencia do dote ao marido, morrendo a 
mulher sem herdeiros necessarios. 

Art. 295. Si o dote fôr promettido pelos paes conjun· 
elamente, sem declaração da parte com que um e 
outro contribuem, entende-se que cada um se obrigou 
por metade. · 

Art. 296. O dote é considerado: 
I, quando constituído pelos paes - adeantadamente 

de legitima, salvo disposição <:;m contrario; 
11, quando dado pelos avós, fica sujeito à collação 

nos mesmos casos em que o é o dos paes aos filhos, 
guardada a disposição do art. 1831. 

§ unico: Os dotadores respondem pela sua impor-
tancia, no caso de evicção . _ 

Art. 297. _Si o dote tiver sido cónstituido por · qual· 
quer outra pessoa, esta só responderá pela evicção, si 
bou ver procedido de má fé, ou si a responsabilidade 
tiver sido estipuluda. - . • 

Art_. 298. Os fruclos do dote são devidos desde a 
realisação do casamento, não tendo havido estipulação 
de prazo. 

Art. 299. É peri;nittido estipular, no contracto do tal: 
I, que a mulher receba, dire.ctamente, para suas 

despezas particulares, uma determinada parte dos ren
dimentos dos bens dotaes ; 

II, que com os bens ciotaes haja outros submetticlos 
a regimens differentes . 

§ unico. · Em falta _de expressa declaração sobre o 
regimen dos bens extra-dolaes, prevalecerá o da com
munhão, salvo os casos de .separação obrigatoria, pre· 
vistos e mencionados neste Código. 

Art. 300. No regímen dotal. é applicavel, quanto 
nos adquiridos, o disposto no capitulo concernente -ao 
da communhão parcial. 

SECÇÃO II . 

D!REITOS E Ol3RIGAções ilO MARIDO EM RELAÇA.O AOS BENS DOTAES 

Art. 301. Na constancia do matrimonio, é direito do 
marido : 

I, administrar os bens dotaes ; 
. II, perceber os seus fructos '; 

III, usar das acções judiciaes a que derem logar . 
. Art. 302. Si o dote ou parte delle consistir em bens 

moveis, estimados no contracto ante-nupcial, presume
se translação de domínio para o marido, salvo clausula 
expressa em contrario. 
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§ unico. A estimação do3 bens imrl"\oveis, porém, 
não importo.ró translação de domtnio, sem _clausula 
expressa. 

ArL 303. Sem a mesmn clausula, nüo se considera 
d<Jtal o irnmóvel comprado com dinheiro do dote ou 
recebido em pagc1me11to, quando o dote consistir em 
moeda. 

Art. 304 ,... Quando a· êstimaçilo imporlar ·aI:enaçfio, o 
marido é considen1do proprietario; póde !ivrerneuto 
dispôr dos b311s clotaes, e por sua c )l}ta corrarüo os 
riscos e vantagens que lhes sobrevierem. 

Art. S05. Os irnmoveis _dotaes não cstimados,·ou es
timados sem intuito de alienar, nãu podem, s ·))) pena 
d.e nullidadc, ser onerados, nem olienndos, solvo cm 
hasta publico., e por autorbaçilo do juiz competente, 11,)S 
co.sos seguintes : 

I, si de commum accordQ o mnl'iclo eu mulher qui
zerem dotar suas íilhas communs; 

U, cm caso ele extrema necessido.de, por fui luram 
outros recursos para subsiste11cia d11 familia ; 

III, para pagar dividas do dolo.dor, si estas tiverem 
data carta, anterior ao casamento, e el!c nüo possuir 
ou Lros hems ; 

IV, no caso da primei1·0. parLe- cl6'§ 2° elo m't. 311 ; . 
V, pora repai·os inclispensaveis ó. conservação ele 

outro immovcl ou immoveis dolaes ; 
VI, quando se ncharem indivisos com terceiros, e a 

sua di v islío fur i m possi vel ou prej udicin l ; 
Vll, no caso de desapropriação por utilidade pu!Jlica; 
Vlll, quando estiverem situados em logor distante 

do domicilio conjugnl, e por isso fõr rna111fasta a con
veniencia de venclel-os. 

§ uriico. Nos tres ultirnos casos, o preço será op
plicaclo em outros bens, cm que ficuró subrngado . 
. Art. 306. Ficará subsidioriarnente respon::nvel ojuiz 

que _conceder n aliennç.uo fóra dos cosos e sem as :ror
malldo.des do artigo outececlente, ou nãcf prnviclencior 
solJr·c o subrogoçüo do preço, cm cont'orrn idade do pa
rographo unico elo mesmo nrtigo. 

AÚ. 307. A nullidaclc da alienação pódc ser pro:n ·)-
vida: 

I, pelo. mulher; 
II, pelos seus l1erdeirns ; 
§ unico. A reivindicação UlJ3 moveis, porém, só 

serú permittida, si o marido nõo tiver bens com que 
responda pelo seu valor, ou si a· alienaçüo pelo marido 
_e as subsequentes entt'e terceiros , tiverem sido feitc1s 
por tiLu lo gratuito ou de mà fó. , 

Art. 308. O morido fica obrigado por perdas e . 
damnos a terceiros prejudicados com a pullidade, si no 
contracto não se mencionar a naturezd. clotat dos bens. 

Art. 309. Si o marido não ti ver immoveis que 
possam ser hrpothecados para garantia do dote , 
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poder-se-ha no contracto antenupcial estipular fiança 
ou outra caução. 

Art. 310. Os immoveis dotaes não prescrevem 
durante o matrimonio; prescrevem os moveis dotaes, 
mas responde por elles o marido. 

Art. 311. Quanto as dividas passivas, observar-se-ha 
o seguinte: 

§ .f.0 As do marido, contrahidas antes ou depois do 
casamento, não serno pagas sinão por seus bens pro
prios. 

§ 2. 0 As da mulher, anteriores ao casamento, serão 
pagas por seus bens extra-dotaes; e, na falta destes, 
pelos fructos dos bens dotaes, pelos moveis dotaes e, 
em ultimo caso, pelos immovéis dotaes. As con
trahidas depois do casamento só poderão ser pagas 
pelos bens extra-dotaes . 

§ 3. 0 As contrahidas pelo marido e pela mulher 
conjunctamente podem ser pagas, a arbitrio do credor, 
ou pelos bens communs, ou pelos proprios do marido, 
ou pelos extra-dotaes. 

SECÇÃO. IH 

RESTITUIÇÃO DO DOTFJ 

Art. 312. O dote constituído em bens inestimados 
· ou estimados sem intuito de alienar, deve ser restituído 
pelo marido á mulher ou aos seus herdeiros, dentro 
do rnez seguinte á dissolução do matrimonio ou á 
separação dos corpos, si não o puder ser immediata-
mente. · 

Art. 313. O dote constituído em bens fungíveis ou 
não fungivei-s, mas estimados com intuito de alienar, 
só póde ser pedido seis rnezes depois da dissolução do 
matrimonio oudo desquite-. 

Art. 314. Si os moveis dotaes, inestimados ou esti
mados para simples determinação de seu valor, se 
ti verem consumido p::ir uso .ordinario, o marido será 
obrigado a restituir sómente os que restarem e no es
tado em que se acharem ao tempo da dissolução do 
matrimonio ou da separaçt(o. 

Art. 315. A mulher pôde, em todo .o caso, reter os 
objectos de seu uso, em conforrn,idade do art. 275, 
n. X, deduzindo-se o seu valor do que o marido hou
ver de restituir uma vez que tenham sido estimados na 
constituição do dote. 

Art. 316. Si o dote inestimado comprehender capi
taes ou rendas, que tenham soffrido diminuição ou 
depreciação eventual, sem culpa do marido, este des
onerar-se-ha da obrigação de restituil-os, entregando 
os respectivos titulas. 

§ unico. Quando, porém, constituido em usofruto, 
o marido ou seus herdeiros serão obrigados sómente 
a restituir o titulo respectivo e os fructos percebidos 
depois da dissolução do cas:unento ou da separáção. 

4 
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Art. 317. Presume-se recebido o dote: 
I, si o casamento se tiver prolongado por cinco 

annos depois do prazo estabelecido para sua entreg,a; 
II, si o devedor fôr a mulher . 
§ ur:iico. Fica, por.em, salvo ao marido o direito de 

provar que o não recebeu, apezar de tel-o exigid.o. 
Art. 318,. Dada a separação ou dissolvido o casa

mento, os fructos dotaes correspondentes ao anno 
corrente serão divididos entre os dous conjuges ou 
entre um e os herdeiros do outro, proporcionalmente 
á duração do casamento, no decurso do mesmo anno. 
Os annos do casaménto, contam-se da data de sua 
celebração. · 

§ µnico. Tratando~se de c.olheitas que se fazem em 
perioclos superiores ou inferiores a um anno, a divisão 
se effectüará na proporção do tempo em que subsistiu 
a sociedade .conjugal, dentro do period.o da colheita. .. 

Art. 319. -O marido tem direito de ser indemnisado 
das bemfeitorias necossarins e uteis, segundo .o valor 
que tiverem ao tempo da restituição, e responde pelas 
deteriorações causadas por sua culpa. 

§ unico . Este direito e esta obrigação passam aos 
seus herdeiros. 

·SECÇÃO IV 

~EPAR,A.ÇÃO DO DOTE É SUA ADM:ll\lISTRAÇÃO PELA MULHER. 

Art. 320. A separação do dote póde ser judicial
mente .requerida pela mulher , quandG a desordem nos 
neg.ociGs do mariido fizer r.eceiar que os bens deste não 
bastam pa,ra garantir .os seus, salvo aos credores o 
direito de opporem-se á separ.açfio, qüandG esta fôr 
fraudulenta. 

Ar.t. 321. Separado o do-te, suo administração será 
entr.eg.ue .á mulher, mas· continuará inaiie,twvel, e o 
juiz q1:1e conceder a separação <fteve p-rov-idenciar para 
que as quantias 1~ecelJidas em pagamento delle sejam 
applicadas em_bens irnmov:eis. 

§ 1.mico. A sentença da separação será averbada no 
reg.istro de que trata .o art. 273, para produzir seus 
effeHos em r elação a terceiros. 

SECÇÃO V 

BENS PARAPHERNAES 

Art. 322. A mulher conserva aproprieçlade, a admi
nistração, o goso e a livre disposição dos bens para:. 
phernaes. 

Art. 323. Si o marido ·como procurador constituido 
para ·administrar os ·bens paraphernaes ou parLiculares 
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da mulher for dispensado, por clausula expressa, de 
prestar-lhe contas, será sómente obrigado: 

I, a restituir os fructos existentes ao tempo em 
que ella lhe pedir contai::; ; 

II, quando lhe cassar o mandato ; 
III, quando dissolvida a sociedade conjugal. 

CAPITULO VI 

DAS DOAÇÕES ANTE-NUPCIAES 

Art. 324. Salvo o caso de separação de bens obri
gatoria, é livre aos contrahentes estipular, no con
tracto ante-nupcial, doações reciprocas ou de um ao 
outro, comtanto que não excedam á metade dos bens 
do doador. 

Art. 325. As-doaçõBs. pura casamento podem tambem 
ser feitas por terceiros no · contracto ante-nupcial ou 
em outro instrumento publico anterior ao casnmento. 

Art. 326. As doações estipuladas nos contractos 
ante-nupciàes para depois do. morte do doadov, apro
veitarão aos filhos do donaturio, ainda que este falleça 
an'-tes do dondor. -

§ unico. No caso, porém, do doador sobreviver a 
todos os filhos· do do~atario, a doação caducará. 

TITULO IV 

. DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL E POSSE DOS FILHOS 

CAPITULO I 

DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL 

Art. 327. A sociedade conjugal termina : 
I, pela morte de um dos conjuges; 
II, pela nullidade do casamento; 
III, pelo desquite. 
§ unico. O casamento é indissoluvel, e só se rompe 

pela morte de um dos conjuges, não sendo . applicavel 
a este caso a presumpção de que tracta o a.rt. 10 da 
parte geral. . 

Art. 328. A acção de desquite seréi. ordinaria e só
mente competirá aos conjuges. 

§ unico. Si, porém, o conjuge fôr incapaz de exer-: 
cel-a, poderó. ser representado por qualquer ascendente 
ou irmão. 
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Art . 3~9. A acçõo de desquite só pôde ft1ndar-se em 
algum dos seguintes motivos: 

I, adulterio ; 
II, tentativa de morte; 
III, sevicia ou injuria grave ; 
IV, abandono voluntario do lar conjugal, durante 

dous nnnos continuas; 
V, .mutuo consentimento. 
Art. 330. O adulterio deixará de ser motivo para o 

desquite: 
r, si o autor houver concorrido para que o réo o 

coinmettesse ; 
II, quando tiver sobrevindo perdão do parte do 

conjuge fnnocente. 
§ unic0. Presume-se perdoado o adulterio quando o 

conjuge innocente, depois de conhecei-o, consente em 
cohabitar com o culpado. 

Art. 331. No desquite litigioso, sendo a mulher in
nocente e pobre, o mar"ido é obrigado a prestar-lhe 
a pensão alimenticin fixado pelo juiz. 

Art. 332. O juiz fixará tambem a quota com que, 
para criação e educação dos filhos, deve concorrer o 
conjuge culpado, ou ambos, si um e outro o forem. · 

Art. 333. A sentença do desquite auctorisa a sepa
ração dos conjuges e faz cessar o regímen dos bens, 
como si o casamento fosse dissolvido. 

Art. 334. Seja qual fôr a causa da separação e o 
modo como ella se fuça, é licito nos conjuges restabe
lecer a todo o tempo 11 sociedade conjugal nos termos 
em que ella tinha sido constituída, comtanto que o fa
çmn judicialmente perante outoriclade competente. 

§ unico. A reconciliação em nada prejudicará 
os direitos de terceiros, adquiridos antes e durante 
a separação, qualquer que seja o regímen dos bens. 

Art. 335. A mulher condemnada na acção de desquite 
não poderá mais usar do nome do marido. 

CAPITULO II 

DA POSSE DO3 FILHOS 

Art. 336. No caso de dissolução da sociedade con
jugal por desquite amigavel, observar-se-ha o que os 
conjuges accordarem sobre a posse dos filhos. 

Art. 337. Sendo o desquite litigioso, a posse dos 
filhos menores caberá ao conjuge innocente. · 

§ 1.0 Si ambos forem culpados, a mãi terá direilo 
de conservar em sua companhia as filhas, emquanto 
menores, e os filhos até a idade de seis mmos. 
· § 2. 0 Os filhos maiores de seis annos serão entregues 

ó. guarda elo pai. 

. f 
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Art. 338. Havendo motivos ponderosos, o Jmz, no 
interesse dos filhos, poderá regulor por modo diffe
rente a situução destes em relação aos pais . 

§ unico. Si sómente a um dos c111juges couber a 
pos;:-e dos filhos, fixará o juiz a contribuição com que 
o outro deva concorrer para o sustento dos mesmos. 

Art. 339. No caso de annulação do casamento, ha
vendo filhos comrnuns, observar-se-ha o disposto nos 
arts. 3::17 e 338. 

Art. 340. A rnãi que contrahe novas nupcias não 
perde por isso o direito de ter os filhos na sua com
panhia, da qual só poderão ser retirados por ordem do 
juiz, si se provar que ella ou o padrosto não os tracta 
convenientemente. 

TIT.ULO V 

RELAÇÕES DE PARENTESÇO 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 341. São parentes, em linha recta, as peE:soas 
das quaes uma procede da outra. Os parentes em linha 
recta são, entre si; ascendentes e descendentes. 

Art. 342. São parentes em linha collateral, até o 
10° gráo, as pessons que procedem de um tronco 
commum, sem que descenda uma da outra. 

Art. 343 . O parentesco é legitimo ou illegitimo, se
gundo procede ou não de casamento, 

Art. 344. Na linha · recta, co11tam-se os grãos de 
parentesco pelo ~numero das gerações; na collateral, 
contam-se subindo de um dos parentes até flO ascen
dente commum, e descendo, depois, até encontrar o 
outro parente. · 

Art. 345. Cada conjuge é unido aos parentes do ou
tro pelo vinculo da affinidade licita. E' illicita a affini
dade resultante de copula . illegítima. 

Art. 346. A affinidade ria linha recta não se extin
gue com a dissoluçáo do casamento que a originou. 

Art. 347. A adopção estabelece simples parentesco 
civil entre o adoptuntc e o adoplado. 

CAPITULO II 

DA FILIAÇÃO LEGITIMA 

A.rt. 348. São legitimos os filhos concrbidos na 
constancia do casamento. Consideram-se tumbem le
gitimos os procedentt:s de casamento annufü1.do e de 
casamentos nullos contrahidos de lJoa-fê. 
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,.: 

Art. 349. Presumem-se concebidos na constancia 
do casamento : 

I, os filhos nascidos cento e oitenta dias depois da 
cohabitação dôs conjuges; 

II, os nascidos dentro . dos trezentos dias subse
queq_tes á dissolução da sociedade conjugal por morte, 
desquite ou annullação. 

Art. 350, "--A legitimidade do filho nascido antes de 
decorrido os cento e oitenta dias de que trata o n. I 
do artigo antececlênte hão pódej entretanto, ser con
testada : 

I, si o marido, antes de casar, tinha sciencia da gra-
vidêz da mulher ; . · 

II, si assistia, pessoalmente ou por procurador, a 
lavrar-se o termo de nascimento do filho, sem con
testar a paternidade. 

Art. 351. A legitimidade do filho concebido na cons .. 
tancia do casamento ou presumido tal, só póde ser 
contestada : ., 

I, provando-se que o marido achava-se physicamente 
impossibilitado de cohabitar com a mulher nos pri
meiros cento e vinte e um dias, oujmais, dos trezentos 
que houverem precedido ao nascimento do filho ; . 

II, que a esse tempo estavam os conjuges legalmente 
separados. 

Art. 352. O segundo motivo do artigo antecedente 
não procederá, si, apezar de legalmente separados, os 
conjuges houveram cohabiLado algum dia sob o mesmo 
tecto, durante o referido tempo. · 
-Art. 353. A impotencia só póde ser admittida, para 

impugnaç~o cléi legitimidade do filho, quando for abso
luta. 

Art. 354. O adullerio da mulher com quem o rhai'ido 
cohabitâva nãó é st1fficiente para destruir a presum
pção legal da legitimidade da filiação ... 

Art. 355. Cabe privativamente ao marido o direito 
de contestar a legitimidade dos filhos nascidos de sua 
mulher . 
. Art. 356. A acção de que trata o artigo antece

dente, hma vez iniciada, i)assa aos herdeiros do ma-
rido. · · 

Art. 357. A confissão materna não basta para ex
clüil' a paternidade. 
· Art. 358. A filiação legitima prova-se pela certidão 
do termo do nascimento inscripto no registro civil. 

Art. 359. Ninguem póde vindicar estado contrario ao 
que resulta do registro de nascimento. 

Art. 360. Na falta ou defeito do termo do nascimento 
poderá provar-se a filiação legitima: 

I, por qualquer modo admissível em · direito ; 
II, quando houver um começo de prova por escripto, 

proveniente dos paes, conjuncta ou separadamente ; 
III, quando existirem vehementes presumpções re

sultantes de factos já certos. 
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Art. 381. A acção para provar a legitimidade da fi
liação pertence ao proprio filho, emquanto viver. Pas
sará porém, a seus herdeiros, si elle houver morrido 
ainda menor ou incapaz. . 

Art. 362. Si a acção tiver sido iniciad,a pelo filho, 
tambem poderá ser continuada por .seus herueiros, si 
não tiver sobrevindo desistencia ou perempção da 
instancia. 

CAPITULO IIÍ 

DA LEGITIMAÇÃO 

Art. 363. Os filhos legitimados são, em tudO', ecfili
parados aos legítimos. 

Art. 36L A legitimação resulta do casamento depois 
de concebido ·o tilho. · 

Art. 365. A legitimação dos filhos fa:lllecidos antes 
dos seus de:5cendentes aproveita a estes. 

c,APITULO IV 

·no RECONHECIMENTO DOS FILI-WS ILLEGIT"IMOS 

366. O filho illegitimo póde ser reconhecido pê1os
paes, coiljuncta ou separadamente. 

Art. 367. Quando a maternidade constar do terh10 
de nascimento do filho, a mão só J)óderá qontestai-a, 
provando a falsidade do termo ou das declarações 
nelle contidas. 

Art. 368. O reconhecimento voluntario do filho ille
gitimo pód.e ser feito no termo de nascimento ou por 
instrumento publico ou testamento. 
_§ unico. O reconhecimento póde ser anterior ao 

nascimento do filho já concebido. _ 
Art. 369. NÓ acto do reconhecimento é vedado 

fazer qualquer menção da qual se induza que o filho 
procede de concubito reprovado. . 

§ unico. Os filhos incestuosos e adulterinos nlio 
podem ser reconhecidos. _ 

· Art. 370. O filho illegitimo, reconhecido por um 
dos conjuges, não _poderá residir no lti.r coujugal sern 
o consentimento do outro. 

Art. 371. O filho reconhecido fica, durante . a me
noridade, sob o poder do conjuge que o reconheceu ; 
e,· si por ambos tiver sido reconhecido, ficará sob o 
poder do pae. 

Art. 372. Quando o pae e mãe reconhecerem o filho 
illegitimo são obrigados a alimental-o .e educal~o; 
segundo suas posses e condição, como si fosse legi
timo. 

Art. 373. O reconhecimento não póde ser feito soh 
condição ou a termo. · 
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Art. 37 4. O filho maior não póde ser reconhecido 
sem o seu consentimento, e o menor póde impugnar 
o reconhecimento dentro dos quatro annos seguintes à 
maioridade ou emancipação. 

Art. 375. Os filhos illegitimos de pessoas que não 
estão comprehendidas no art. 189, ns. 1 a 5, teem 
acção contra §eus paes para reconhecimento da filia
ção nos casos seguintes: 

I, quando, ao tempo da concepção, sua mãe se achava 
concubinada com o pretendido pae ; 

II, quando a concepção do filho reclamante coincidir 
com a data do estupro ou rapto praticado contra sua 
mãe pelo supposto pae; 

III, quando existir um escripto emanado do pre
tenso pae, reconhecendo expressamente a sua paterni
dade. 

Art. 376. A investigação da maternidade é sempre 
permittida, excepto quando tiver por objecto attribuir 
filho illegitimo a uma mulher casada ou impedida para 
se casar nos termos dos ns. 1 a 7 do art. 189. 
· Art. 377. A acção de investigação da paternidade ou . 
maternidade póde ser contestada por qualquer pessoa 
que para isso tenha justo interesse. 

Art. 378. A sentença que julga procedente a acção 
de investigação produz os mesmos effeitos do reconhe
cimento e póde determinar que o filho seja criado e 
educado fóra da companhia do pae ou mãe que houver 
contestado essa qualidade. . _ 

Art. 379. A filiação paterna e a motema tambem, 
podem resultar de casamento declarado nullo, ainda 
mesmo sem as condições do putativo. · 

OA.PITULO V 

DA_ADOPÇÃO 

Art. 380. A adopção é permittida às pessoas, maio
res de 50 annos, que não tiverem descendentes legíti-
mos ou legitimados. · 

Art. 381. O adoptante deve ser, pelo menos, 18 an
nos mais velho do que o adoptado. 

Art. 382. Ninguem póde ser adoptado por duas pes
soas salvo si forem marido e mulher. 

Ar't . 383. O tutor ou curador não póde adoptar o 
pupillo ou curatelado, emquanto não prestar contas 
de sua administração e pagar o alcance em que se 
achar. 

Art. 384. A adopção não se póde realizar sem o con
sentimento da pessoa sob cuja guarda estiver o ad
optado, si for menor ou interdicto. 

Art. 385. O menor ou interdicto que tiver sido ad
optaclo po,lerá romper o vinculo da adopção dentro do 
anno seguinte á sua maioridade ou 'ao levantamento 
da interdicção. 
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Art. 386. Póde tambem romper-se o vinculo da ad
opção: 

I, quando as duas partes estiverem de accordo ; 
II, quando o adoptado commetter alguma ingratidão 

para com o adoptante. 
Art. 387. A adopção deve ser feita por escriptura 

publica. Não admitte condição nem termo. 
Art. 388 1 O parentesco procedente da adopção limi

ta-se ao pae adoptante e ao filho adoptivo, salvo 
quanto aos impedimentos matrimoniaes, em relação 
aos quaes se observará o disposto no art. 189, ns. 3e 5. 

Art. 389. A aclopção produzirá os seus effeitos ainda 
que sobrevenham filhos ao adaptante, salvo si, pelo 
facto do nascimento, ficar provado que o filho estava 
concebido no momento da adopção. 

Art. 390. Os direitos e deveres resultantes do pa
rentesco natural não se extinguem pela adopção, ex
cepto o patrio poder, que será transferido do pae natural 
para o adoptivo. 

CAPITULO VI 

DO PÁTRIO PODER 

SECÇAO I 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 391. Os filhos legítimos, os legitimados, os 
legalmente reconhecidos e os · adoptivos estão sujeitos 
ao patrio poder, emquanto menores. 

Art. 392. Na constancia do casamento, o patrio 
poder é.exercido pelo marido, como chefe da familia, e 
pela mulher na falta ou impedimento deste. 

Art. 393. O desquite não alte.ra as relações entre 
paes e filhos, sinão quanto ao direito de tel-os em sua 
companhia. · . 

Art. 394. Dissolvido o casamento pela morte de 
um dos conjuges o patriu poder compete ao conjuge 
sobre vivente. 

ArL. 395. O filho illegitimo não reconhecido pelo pae 
fica sob o poder materno. 

§ unico. Si, porém, a mãe não for conhecida ou não 
for capaz ele exercer o patrio poder, o menor incidirá 
sob tutela. 

SECÇ~O II 

EFFEITO!! DO PATRIO PODER SOBRE A PESSOA DOS FILHOS 

Art. 396. São direitos do progenitor sobre a pessoa 
dos filhos menorts : 

I, dirigir sua educação ; 
II, tel-os em sua companhia, posse e guarda ; 
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III, conceder ou negar consentimento para que se 
casem; 

IV, nomear-lhes tutor, por testamento ou escriptúra 
publica, sinão sobreviver o outro progenitor, ou quando 
o sobrevivente se achar impossibilitado de exercer o 
patrio poder; 

V, represental-os nos actos da vida civil; . 
VI, reclétmal-os de quem illegalmente os detenha ; 
VII, exigir que lhe prestem obediencia, respeito e os 

serviços proprios de sua idade e condição. 

SECÇÃO III 

EFFEITOS DO PATRIO PODER SOBRE OS BENS DOS 'FILHOS 

Art. 397. O pae e, na sua falta, a mãe são os açlmi-
nistradores legaes dos bens dos fHhos que se acham 
sob o seu poder, resalvada a disposição do art. 234. 

Art. 398. Não podem, porém, alienar, hypothecar, 
ou gravar de onus reaes os immoveis dos filhos, nem 
contrahir, em nome delles, obrigações que excedam os 
limites da simples administração, salvo caso de neces
sidade ou evidente utilidade dos mesmos filhos me
diante autorização do juiz. 

Art. 399. Sempre que no exercicio do patrio poder, 
houver collisão entre os interesses do progenitor e os 
dos filhos, a requerimento destes ou do Ministerio Pu
blico, o juiz lhes dará curador especial. 

Art. 400. A nullidade dos actos praticados com in
fracção dos artigos antecedentes pócle ser opposta só
mente: 

I, pelo filho ; · 
II, pelos herdeiroo ; , , 
III, pelo representante legal, si antes da maioridade 

do filho o paê tiver perdido o patrio pod.er. 
Art. 401. O usufructo dos bens dos filhos é inhe- , 

rente ao exercicio do patrio poder, salvo a disposição 
elo art. 234. 

Art. 402. Exceptuam-se: 
I, os bens deixados ou doados ao filho com a ex~ 

clusão do usufructo paterno ; 
II, os bens deixados.ao filho, para fim certo e deter .. 

midado . 
Art 403. Estão excluídos do usufructo e da admi

nistração dos paes : 
I, os adquiridos pelo filho illegitimo, antes do re

conhecimento ; 
II, os bens adquiridos pelo filho ~m serviço militar, 

de magisterio o~ em qualquer outra funcção publica ; 
III, os bens deixados ou doados ao filho sob a -condi

ção de não serem administrados pelos paes. 
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SECÇÃO IV 

EXTINOÇÃO E SUSPENSÃO D;) PATRIO PODER 

Art. 404. Extingue-se o patrio poder: 
I, pela morte dos paes ou elo filho ; . n, pela emancipação resultante elo casamento; 
III, pela maiorida:de ; 
IV, pela adopção. _ 
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Art. 405. Si o pae ou mãe abusar elo patrio poder 
por violaç&o ou negligencia dos seus deveres, ou rui
nosa administração dos bens elo filho, o juiz poderá, 
a requerimento de algum parente ou do Ministerio 
Publicc1, tomar qualquer medida que lhe pareça ne
cessaria para garantia da pessoa ou dos bens elo mesmo 
filho, inclusive a suspensão do patrio poder. 

Art. 406. Será destituído elo patrio poder o pro-
genitor; 

I, que castigar immoderadamente o filho; 
II, que deixal-o em abandono ; 
III, que der-lhe conselhos, ordens ou exemplos per.: 

inciOSOS; 
IV, que praticar actos contrarios á moral e aos bons 

costumes. 

CAPITULO VII 

DOS ALiMENTOS 

Art. 407. Os parentes podem exigir, uns elos outros, 
alimentos necessarios á sua subsistencia, de accordo 
com as determinações deste capitulo. 

Art. 408. O direit'o a prestação de alimentos é reci
proco entre paes e filhos e extensivo· a tod9s os ascen
dentes, recahindo a obrigação nos mais proximós em 
gráo, üns êm falta dê outi·os. 

Art. 409. Na falta dos ascendéi1tes cube a obrigação . 
aos descendentes, guardada a ordem da successão e, 
na falta delles, aos irmãos quer germanos quer unila-
teraes. ' 

Art. 410. Os alimentos são devidos : 
I; quando o alimentario não tem bens e ao mesmo 

tempo está impo!::isibilitado de provêr, por seu trabalho 
a propria subsistencia ~ 

II, Quando o devedoi• póde fornecei-os sem ficar pri
vado elos meios de que carecer a sua sustentação . 

Art . 411. Os alimentos devem ser fixados na pro
porção das necessidades do reclamante e dos recursos 
da pessoa obrigada. 

Art. 412. Si depois de fixados os alimentos, sobre
vier alteração no estado de fortuna daquelle a quem 
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incumbe prestai-os ou do que os recebe, poderá a parte 
interessada recorrer ao juiz para a cessação, reducção 
ou augmento, conforme as circumstancius. 

Art .. 413. A obrigação de prestar alimentos não se 
transmitte aos herdeiros do devedor. 

Art. 414. A pessoa obrigada a prestar alimentos ou 
pôde dar uma pensõ.o ao alimentando, ou recebel-o e 
sustental-o em sua propria casa. O juiz, porém, poderá, 
conforme as circumstacias, fixar o modo da prestação. 

Art. 415. O direito de pedir alimentos pôde deixar 
de ser exercido, mas não póde ser renunciado. 

TITULO VI 

TUTELA, CURATELA E AUSB:NCIA 

CAPITULO I 

DA TUTELA 

SECÇÃO I 

TUTORES 

Art. 416. Os filhos menores incidem em tutela: 
I, por fallecimento ou declaração de ausencia dos 

paes; · · 
II, quando estes forem privados do putrio poder. 
Art. 417.. O direito de nomear tutor pertence ao pae 

e, na falta deste, á mãe do menor; e, si ambos forem 
fallecidos, ao avô paterno e, não existindo este, ao 
materno. 

§ unico. A nomeação deve constar de testamento 
valido e solemne ou de qualquer outro documento au
thentico . · 

Art. 418. E' nulla a nomeação de tutor feita pelo 
pae ou pela mãe que, ao tempo de sua morte, estava 
privado do patrio poder. 

Art. 419. Na falta de tutor nomeado pelos paes, a 
tutela será defet'ida aos parentas consanguíneos do 
menor, na seguinte ordem : 

I, ao avô paterno, depois ao materno, e na falta 
deste, a avó paterna ou materna ; 

II , aos irmãos, preferindo os bilateraes aos unila
teraes, o mais velho ao mais moço, e o do sexo mas
culino ao do feminino ; 

III, aos tios, preferindo o mais velho ao mais moço, 
o do sexo masculino ao do feminino ; -

Art. 420. O juiz nomeará tutor idoneo e residente 
no domicilio do menor : 

r; na falta de tutor t<?stamentario ou legitimo; 



CODIGO CIVIL BRAZILEIRO e1 

II, quando estes forem excluídos ou excusados da 
tutela; 

III, quando destituídos os exis tentes por falta de ido-
neidade; 

§ unico .. · Nestes casos, o tutor é dativo. 
Art. 421. · Aos irmãos orphãos se dará um só tutor. 
§ unico. No caso, porém, de mais de um ser no-

meado, por disposição testamentaria, entende-se que a 
tutela foi deferida ao primeiro e que os outros o substi
tuem successivamente nn ordem em que forem collo
caclos, dado o caso de morte, incapacidade, excusa ou 
qua.lqner outro impedimento legal. 

§ unico. Quem institue um µ1enor, seu herdeiro ou 
legatario , poderá nomear-lhe um cmador especial 
para os bens deixados, ainda que o menor se ache sob 
o patrio poder ou sob tutela, 

Art. 422. Os menores abundonados ficam sob a 
tutela do Estado, nos recolhimentos especiaes onde 
forem collocaclos, 

Na falta desses estabelecimentos, ficam sob a das 
pessoas que, voluntaria ·e gratuitamente, se encarre
garem da sua criação. 

SECÇÃO II 

INCAPAZES DE EXERCER A TUTELLA 

· Art. 423. Não podem ser tutores e serão exonerados 
da tutela caso a exerçam: 

I, os que não tiverem a livre administração de seus 
bens, salvo o caso do art. 252 n. V. 

II, os que, no momento de lhes snr deferida a tutela, 
se acharem constituídos em obrigação para com o 
menor ou · tiverem direitos a fazer valer contra este; 
e aquelles cujos paes, filhos ou mulheres tiverem de-
manda com o menor ; . -

III, os inimigos do menor ou de seus paes, ou que 
tiverem sido por estes expressamente excluídos da 
tutela; · 

IV, os condemnados por crime d_e furto, roubo, es
tellionato ou falsidade, hajam ou não cumprido á pena ; 

V, as pessoas de má conducta ou falhas de pro
bidade, e as culpadas de abuso em tutorié1s anteriores. 

SECÇÃO III 

EXCU::IA DOS TUTORES 

Podem esc.;Uza r-se da tutela: 
I , as mulheres; 
II, os maiores de sessen ta annos; 
III, os que teem sob seu poder mats de cinco 

filhos; 
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IV, os impossibilitados por enfermidade, emquanto 
ella durar; 

V, os que habitarem a grande distancia do logar 
onde a tutela deva ser exercida; 

VI, os que já exercem tutela ou curatela; . 
VII, os militares em serviço; 
VIII, os que exercerem funcção publica incompativel , 

com a boa administração ela tutela. 
Art. 425. Quem não for p,arente do menor não póde 

ser obrigado a acceitar a tutela, si houver no logar 
pare;Q.te _idoneo, consanguíneo ou affirmem condicções 
de exercel- a. · 

j\.rt; 426. A excus# deve ser apresentada dentro de 
dez dias depois da intimação, sob pena de entender-sé 
renunciado o direito de allegal-a . 

Si a causa da excusa occorr:er depois de acceita_a 
tutela, os dez dias serão contados da data em que ella 
se der. 

Art. 427 . Si o juiz não admittir a excusa, a accei
tação da tutella é obrigatoriri, atê qne o tribunal supe
rior reforme a sua decisão; e o tutor responderá desde 
logo pelo3 clamnos e prejuízos que o rneiwr veiu a 
soffrer. 

SECÇÃO IV 

GARANTIA DA TUTELA 

Art. 428 . Os immoveis do tutor ficam desde a dàta 
da acceitação do encargo legalmente hypothecados 
para garantia do patrimonio do menor . 

.Art. 429. Si os immoveis não valerem o patrimo
nio do menor, deverá o tutor reforçar a hypotheca com 
caução real ou ficleij,ussoria, salvo si não tiver meios 
de razel-o e for de reconhecida idoneidade . 

Art. 430 • .O juiz res1)onde subsidiariam811te pelos 
prejuizos causados ao menor, em conse. Juencia da 
~_nsolvabiliclad.e d.o tutor, ou por não lhe ter exigido 
g~ranna çl.e sua administração, ou por não tel-o remo
vido desde que se tornou suspeito. 

§ unico. Cessará; entretanto, a responsabilidade, 
si eHe provar que tomou as precauções exigidas por 
lei e não descurou dos interesses do menor. 

Art. 431. A responsabilidade será pessoal e directa, 
quando o juiz não tiver nomeado tutor, ou quando 
a nomeação não houver sido opportuna. 

SECÇÃO V 

EXEl1CICIO DA TUTELA. 

Art. 432. O cuidado da pessoa do menor e a ad
miptstra,çüo .dos seus bens incumbem ao tutor sob 
a inspecção do juiz. 
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Art. 433. Os bens do menor serão entregues ao tutor 
por inventario e avaliação, ainda que os pais tenham 
dispensado esta formalidade . -

Art . 434. Cabe ao tutor, quanto á pessoa d.o menor: 
I, dirigir ~ua educação, defendel-a e prestar-lhe ali

mentos, conforme os seus haveres e condição ; 
II, recorrer ao juiz para provi.denciar, como julgar 

mais conveniente, quando o menor neces$itar · de 
correcção. · 

Art. 435'. Si o menor possi.Jir bens, será alimen
tado e educ_ado á sua custa, e para esse fim o juiz 
arbitrará as quantias que Julgar necessarias, em. at
tençi'ío ás forças dos rendimentos do seu patrimonio, 
si o pai ou a mãi não a tiver taxado. 

Art. 436. Compete mais ao tutor: 
I, representar o menor, nos actos da vida civil, 

emquanto irripubere, e assistil-o, quando pubere, nos 
actos em que fôr parte, supprindo-lhe o consenti
mento com sua autorisação. 

· Esta autorisaçâo ê necessaria em todos os actos 
que gerarem ou extinguirem direitos ou obrigação, 
nos termos do art. 188, e sua falta importará nulli
da_de, si fôr invocada pelo menor. 

II, receber as_rendas e pensões do menor; 
IH, fazer as despezas com os alimentos e educação 

elo mesmo e com o custeio de seus bens ; 
IV, alienar os objectos destinados á venda. 
Art. 437. Compete-lhe tambern, mas com autorisfü 

ção do juiz: 
r, fazer as despezas necessarias com a conservação 

e melhoramento dos bens -; 
II, receber as quantias devidas ao orphão e pagar 

suas dividas, empregando os saldos; -
m, impôr onus reas aos lJens elo tute1ado; 
IV, acceilar herança, dooçüo ou legado, mesmo su

jeitos a encargo ; 
V, transigir; 
VI, promover o arrendamento dos bens de raiz em 

praça·; . . 
VII, realizar a venda, em · praça, dos moveis cuja 

consérvação fór prejudicial, e, elos imrnoveis, nos casos 
em que é permittida; 

VIII, propôr em j.uizo as acções e promover todas as 
diligencias a bem elo menor, e defendel-o nas acções 
contra elle intentadas, guardada a disposição do arL.88. 

Art. 438. E' absolutamente prohibido ao tutor, ainda 
com autorisação do juiz : 

I, adquirir por si ou por interposta pessôa, por con
tracto particular ou em hast n publicn., bens moveis ou 
de raiz, pertencentes ao menor, sob pena de nullidade ; 

II, · dispôr dos bens do menor por titulo gratuito ; 
III, tomar-se cessionarto ele direito ou crecfüo contra 

o meno1·; 

.. 
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Art. 439. Os bens de raiz do menor não podem ser 
vendidos sinão por necessidade indeclinavcl, ou evi
dente utilidade, e em praça presidida pelo juiz. 

Art. 440. O tutor deYerá, antes de assumir a tutela, 
deelnrar o que lhe deve o menor, sob pena de não poder 
exigir delle o pagamento do debilo, emquanto exercer a 
tutela, salvo si provar q_ue antes de assumil-a não tinha 
conhecimento da divida. 

Art. 441. O tutor é responsavel pelos prejuízos que, 
por negligencia, culpa ou dólo, causar ao menor; mas 
tem direito de ser indemnisado das despezas feitas le
galmente no exercício da tutela, e de perceber, salvo 
no caso do art. 419, uma gratificação por seu trç1-
balho. 

§ unico. Esta gratificação, si ni'io tiver sido fixada 
pelos pais do menor, será arbitrada pelo juiz, sem 
nunca exceder de dez por cento da renda· annual liquida 
dos bens. 

SECÇÃO VI 

COFRE DE ORPHÃOS 

Art. 442 . Os tutores não podem conservar em seu 
poder dinheiros de seus tutelados, além do necessario 
para as despezas orclinarias com o sustento e educação 
dos mesmos, e custeio de seus bens. 

§ unico. Todo o mais dinheir"O, bem como objectos de 
ouro e prata, pedras e joias preciosas, com declaração 
especificada da qualidade, peso e valor d8 cada um 
delles, e tambem os titu!os de credito e documentos de 
vtilor, serão recolhidos no cofre dos orphãos, sendo o 
tutor responsavel pelos juros da móra, a contar do dia 
em que o dinheiro e os referidos objectos deviam ter 
sido recolhiclos. · 

Art. 443. Os valores existentes no cofre dos orphãos 
não poderão delle sahir, salvo por ordem do juiz, e, 
sómente: 

I, para as despezas com o sustentá e educação do 
. pupillo e com a administração de seus bens ; 

II, para compra de bens d3 raiz e de títulos du di
vida publica da União ou dos Estados ; 

III, parn serem empregados, segundo a determinação 
ela pessôa que os tiver deixado ou doado; 

lV, para serem entregues aos orphãos quando se 
emanciparem ou chegarem ú maioridade, ou a.os seus 
herdeiros, ·si morrerem. · 

SECÇÃO VII 

PRESTAÇÃO DAS COXTAS DA TUTELA 

Art. 4i4. Os tutores, sem que os possa dispensar 
disposição contrMia dos paes do tutelado, são obri
gado a prestar contas da sua administraçãó . 
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Art. 445. No fim de cada anno apresentarão ao 
juiz um balanço de sua administração, o qual, de
pois de approvado, será annexado aos autos do in-
ventario. " 

Art. 446. Os tutores são obrigados a prestar contas 
de dous em dous annos, e sempre que por qualquer 
motivo deixarem o exercício da tutela, ou quando Ç) 
juiz assim julgar conveniente. 

§ unico. As contas serão prestadas em juizo, 
ouvido os interessados, e julgadas ; sendo o tutor 
obrigado a rec,Jlher immediatamente ao cofre dos 
orphãos o saldo ou alcance. 

Art. 447 . Finda a tutela pela emancipação ou maio
ridade, a quitação do menor não produzir(1 effeito 
antes de oppro,·adas as contas pelo juiz, subsistindo 
até então toda a responsabilidade hypothecaria do 
tutor. 

Art. 4413. Nos casos de morte, ausencia ou inter
dicção do tutor, as contas serão prestados pelos her
deiros ou representantes do mesmo tutor. 

Art. 449. Serão levadas á credito do tutor todas as 
despezas justificadas e reconhecidamente provei tosas 
ao menor.-·. . 

Art. 450. As despezas-com a prestação das contas 
serão pDgàs pelo tutelado. 

Art. 45t. Q. alcance do tutor vencerá juros desde 
o encerramento das contas ; e o saldo contra o tute"' 
lado só começará a vencei-os depois que, prestadas as 
contas e entregues os bens ao menor, for , requerido o 
pagamentó por parte do tutor. 

SECÇÃO VIII 

CESSAÇÃO DA TUTELA. 

Art. 452. A tutélu cessa. em relação ao menor : 
I, pela maioridade ou pela emancipação; 
II, por incidir sob o patrio poder, no caso de legHi• 

mação, reconhecimento ou ac.lopção. 
Art. 453. A tutela cessa em relação ao tutor : 
I, por expirar 9 termo dentro do qual era obrigado a 

servir ; 
II, por sobrevir motivo de excusa ; 
III, pela remoção. 
Art. 454. Os tutores são obrjgados a servir por es• 

paço de dous annos. 
§ unico. Podem, porém, continuar no exercicio da 

tutela d(!pois desse termo, si assim b quizerem ou pa· 
recer a.o juiz conveniente aos interesses do menor. 

Art. 455 . Ser.\ destiluido o tutor, quandô negligente, 
prevaricador c:,u incurso em incapacidade. 

5 
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CAPITULO II 

DA CURATELA 

Art. 456. Estão sujeitos éí. curateln : 
I, os loucos ele todo o genero ; 
II, os surdoE;i-mudos sem educação que os I1ahilile 11 

fazer conhecida sua vontade ; 
III, os prodigos. . 
Art. 457. A interdicção deve ser promovida: 
I, pelo pai, m ãi ou tutor; 
II, pelo conjuge ou algum parente proximo; 
III, pelo Ministerio Publico. 
Art . 458. A intervenção do Ministerio Publico só 

terá iogar : 
I, no caso de loucura furiosa ; 
II, si não existir alguma das pessoas mencionadas 

nos dous primeiros numeros do artigo antecedente, oli 
não requererem a interdicção ; 

III, si, existindo, forem menores ou incapazes. 
Art. 459. Nos casos em que a interdicção fôr prOfl10-

vida pelo Ministerio Publico, o juiz nomeará um de
fensor ao supposto incapaz. Nos outros casos, o de
fensor será o Ministerio Publico. 

Art. 460. Antes de decidir sobre a declaração da in
capacidade, .o juiz examinará pessoalmente o denun
ciado como incapaz, e pedirá o parecer de profission~es. 

Art. 461. A interdiccão dos surdos-mudos deve fixar 
os limites da curatela,' segundo o gráo de seu desen-
volvimento mental. · 

Art. 462. A sentença que declara a interdicção pro
duz effeitos desde logo, embora sujeita n recurso. 

Art. 463. Decretada a interdicção, fica o interdicto 
sujeito á curatela, á qual se applica o disposto no ca
pitulo antecedente, com a restricção do... art. 461 e as 
modificações dos artigos seguintes. 

·Art. 464. O conjuge não sepa,rado, judicialmente é, 
ele direito, curador do outro, quando üiterdicto. 

I, na falta do cmijllge, é curadqr legitimo o pae; na 
falta <leste a mãe; e na falta desta o descendente maiór. 

II, entre os descendentes os mais proximos excluem 
os mais remotos e, entre os do mesmo gráo, os varões 
excluem as mulheres; · 

III, na falta das pessoas âludiclas; compete ao juiz a 
escolha do curador . · 

Art. 465. Quando o curador for conjuge, não será 
olJrigadô a apresentar os balanços nnnuaes, nem_ a 
fazer inventario, si o regirnen do casamento fôr o da 
communhão, ou si os bens do incapaz se acharem 
descriptos em instrumento publico, qualquer que seja 
o regímen elo casamento. · 
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§ 1. 0 Si o curador for o marido; observar-se-lia o 
disposto nos arts . 243 a 249. 

§ 2. 0 Si for a mulher curadora, observar-se-ha o 
disposto no art. 262. _ 

§ 3. 0 Si for o pae, ou a mãe, não terá appHcação o 
disposto no art. 455. 

Art. 466. Quando houver meio de educar o surdo
mudo o curador deverá promover sua entrada em esta
belecimento apropriado. 

Art . 467 . Os loucos, sempre que parecer inconveni
ente conserval-o_s em casa ou o exigir o seu trata
mento., deverão ser tambem recolhidos em estabelect
mentos adequados. 

Art. 468. A autoridade do curador extender-se-ha aos 
filhos e bens de seu curatelado nascido ou nascituro. 

SECÇÃO UN!CA 

DOS PRODIGOS 

Art._ 469. A incapacidade do prodigo consisfüá só
mente em não poder exercer Eem um curador os acto.s 
seguintes: emprestar, transferir, dar quitações,.aJienar, 
hypothecar, demandar ou ser demandado, e em ger~i 
qualquer acto que não seja de simvles adDíli_n~stração. 

Art . 470. A incapacidade do prodigo sóm_ente se _ dá 
existindo conjuges, ascendentes e descendentes legí
timos, e só por estas _pessoo.s púde ser denunciada e 
promovida. · _ · 

Art. 47-1. Cessará a incapacidade cessada a causa 
della ; e a nullidatle dos actos praticados pelo prodigo 
durante a sua interdicção só póde ser opposta por elle 
mesmo ou pelas pessoas designadas para promovel-a. 

CAPITULO IH 

DA CURATELA DO NASCITURO 

Art. 472. Será nomeado tambem um curador ao 
nascituro para vela,r- pelos seus <lieeitos, si o. marido 
fülleçer ficando gravida a nmlher e impossi1>Hita.da de 
exercer o patrio podei· . . 

Paragraphp l.mi,co ... E', porém, dispensada a oomea~ 
ção, quando a mulher e_stiver intercUcta, observ~adç},se 
então, o d;is_posto no art. 4(t8. 

CAPITULO IV 

DA AUSENC!A 

SECÇÃO i 

CURADORIA :bE Atr:;ENTES 

Art. 473.. ];)esa-pparecencl:o aJguetn cl0, seu domicilio 
sem deixar represeu,LQ.t•:Le oi~ pl:'qciwadou a q,i.1ern caiba 
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administrar seus b2ns, e sem se saber'si ê vivo ou 
morto, de:ve o juiz, a requerimento de qualquer inter
essado ou do Ministerio Publico, nomear-lhe um 
curador. 

Art. 474 . Tambem se nomeará curador quando o au
sente deixar procurador, mas este não queira ou não 
possa exercer ou continuar o mandato. · 

Art. 4'J5 . O juiz que nomear o curador fixar-lhe-ha 
os poderes e obrigações, conforme as circumstancias, 
observando, no que fôr applicavel, quanto prescreve 
este Codigo a respeito dos tutores e curadores . 

Art. 476. O conjuge do ausente, sempre que não 
eE>teja separado judicialmente, será seu curador legi
timo. 

Art. 477. Na falta de conjuge, a curadoria dos 
bens do ausente pertencerá ao pai, á mãi, aos des
cendentes, na ordem em que se acham mencionados, 
não havendo impedimento que os prive de acceitar 
esse encargo. 

§ unico. Entre os descendentes, os mais proximos 
excluem os mais remotos, e, entre os do mesmo gráo, 
os varões excluem as mulheres. 

Art. 478. Nos casos de arrecadação da herançll ou 
quinhão de herdeiros ausentes, observar-se-ha, quanto 
á nomeação de curador, o que se acha disposto no 
Hv. IV, tit. I, cap. IV da Parte Especial deste Codigo . . 

SECÇÃO II 

SUCCESSÃO PR0VIS0RIA. 

Art. 479. Passados d')US annos das ultimas noticias 
do ausente que não deixou representante ou procura
dor, ou quatro, st os tiver deixado, poderão os inter
essados requerer que se abra provisoriamente a sua 
successão. · 

Art. 480. Consideram-se interessactos para esse fim: .. 
I., o conjuge não separado judicialmente ; 
II, os herdeiros presumidos legitimas, ou testamen

turios · 
III, Ôs que tiverem sobre os bens do ausente direito 

subordinado á condição de morte ; . 
IV, os credores de obrigações vencidas e não pagas . 
Art. 481. A sentença qHe determina a abertura da 

. successão provisoria só produzirá effeito seis mezes 
depois de sua publicação pela imprensa; mas, logo que 
passe em julgado, se procederá ó. abertura do testa
mento, si existir, e ao inventario e partilha dos bens, 
como si o ausente fosse fallecido. . 
' § 1. ° Findo o prazo a que se refere o art. 479, e na 
falta absoluta de interessados á successão provisoria, o 
Minis terio Publico nos Estados e na Capital da União 
deverá reqnerel-a a_o respectivo juizo. 
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§ 2. 0 Não camparecendo herdeiro algum ou qualquer 
outro interessado ,á successão, logo que houver pas
sado em julgado a sentença que determinar a aber
tura da successão provisoria, proceder-se-ha judicial
mente ó arrecadação dos bens do ausente pela fórma 
estabelecida nos arts. 1626 a 1629. · 

Art. 482. Antes da partilha, o juiz deve ordenar a 
conversão dos bens moveis, sujeitos a deterioração ou 
a extravio, em immoveís, ou em títulos da divida pu
blica da União ou dos Estados. 

Art. 483. Os herdeiros immittidos na posse dos bens 
do ausente devem garantir a restituição com penhores 
ou hypotheca de valor, proporcional aos respectivos 
quinhões. 

O que tiver direito á posse provisoria, mas não pu
der prestár a garantia exigida no artigo antecedente, 
será excluido, mantendo-se os bens que lhe deviam -
caber sob a administração do curador ou de outro her
deiro designado pelo juiz, e que preste a referida ga
rantia. 

Art. 484. Na partilha, os immoveis em sua integri
dade devem ser confiados · aos successores provisorios 
mais idoneos . 

Art. 485. Salvo o caso. de desapropriação, os im
moveis do ausente só pode:rão ser alienados mediante 
autorisação do juiz, para evitar ruína, ou quando 
convenha que sejam convertidos em titulas da divida 
publica. . · · 

Art. 486 .. Depois de empossados dos beps, os suc
cessores provisorios ficarão representando activa e 
passivamente o ausente, correndo contra elles as 
acções pendentes ou qué de futuro se intentarem contra 
o ausente. 

Art. 487. O descendente, ascendente, ou conjuge que 
for successor provisorio dó a_1.1sente fará seus todos os 
frnctos e rendimentos dos bens que lhe couberem. Os 
outros, porém, deverão capitalisar metade desses fruc
tos e rendimentos, seguindo ·ó disposto no art. 482, 
de uccorclo com o representante do Ministerio Publico, 
e prestar annualmente contas ao juiz competente. 

Art. 488. O que tiver sido excluido da posse pro
vlsoriQ., nos termos do art· 483 pode requerer, justi
ficando falta de meios, çiue se lhe entregue metade dos 
rendimentos do quinhão que lhe tocou. . 

Art. 489. Si durante a posse provisoria provar-se a 
época exacta do fallecimento do ausente, a sua sue
cessão considerar-se-ha aberta nessa data em favor 
dos herdeiros que então o eram. 

Art. Si o ausente apparecer ou provar-se a sua 
existencia depois da posse provisorta, cessarão, desde 
logo, as va~1tagens dos successores immittidos nella, 
os quaes ficarão, todavia, obrigados a tomar os me
didas assecuratorias precisas, até que entreguem os 
bens á seu dono, 
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SECÇÃO III 

SUCOESSÃO DEFINITIVA 

Art. 490. Trinta annos depois de ter pássàdo em 
julgado- a sentença que concede a abertura da succes
são provisoria, poderão os interessados requerer a de
finitiva e o levantamento das cauções prestadas. 

Art. 491. Tambem póde ser requerida a successão 
tlefinitiva, si .se provar que o ausente já completou 
oitenta annos de idade e que de cinco datam as ultimas 
noticias delle. · 

Art. 492. Regressando o ausente dentro dos dez 
annos seguintes á abertura da successão definitiva ou 
algum de seus descendentes, ou ascendentes, aquelle 
ou estes haverão só os béns existentes no estadd em 
que se acharem; os subrogados em seu Jogar, ou o 
preço que os herdeiros e demais interessados houve
rem recebido pelos que houverem sido alienados 
depois daquelle tempo. 

§ unico. Trinta annos depois de ter passado em 
julgado a sentença que concede a abertura da. sue
cessão provisoria, si o ausente não houver regres
sado ou si c1ualquer interessado não tiver promovi9,o 
a successão, a plena propriedade dos bel1s arrecadados 
passará ao Estado onde era domiciliado o ausente, ou 
á União si era domiciliado no Districto Federal. 

SECÇÃO IV 

EFFEITOS DA AUSENCIA SOBRE OS DIREITOS DA FA1\1ILIA 

Art. 493. Si o ausente deixou filhos menores e o 
outro conjuge tiver já fallecido ou não tiver direito ao 
exercício tio patrlo poder, proceder-se-ha, em relação 
aos mencionados filhos, como si fossem orphãos. 

LIVRO II 

Direito das cousas 

TITULO I 

POSSE 

CAPITULO I 

DA POSSE E SUA CLASSIFlCAÇÃO 

Art. 494. Considera-se possuidor todo áquelle que 
tem de facto o exercicio pleno ou ilmitado de alguns 
dos poderes inherentes ao dominio, . 
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Art. 495. A posse directa, mas temporaria, do uso
fructuario, do credor pignoraticio, do locotario e de 
todos aquelles que.se acham em _situação jurídica que 
lhes dá direitos ou impõe obrigação, de possuir cousa 
alheia, não exclue a posse indirecta ela l)essoa , em re
lação á qual o direito de !possuir lhe é garantido·. 

Art . 496. Não é possuidor aquelle que, achando-se 
em relação de clependencia para· com outro, conserva 
a posse em nome deste e em cumprimento ele· ordens 
ou instrucções suas . 

Art . 497. Si mais de uma pessoa possuir cousa in~ 
divisa, ou estiver no goso elo mesmo clir·eito, poderá 
cada uma exercer sobre o objecto commum actos pos
sessorios, comtanto c~ue não excluam os dos outros 
com possuidores . 

Art . 498. E' justa a posse que não for violenta, clan
clestina ou precaria. 

Art. 499 . . E' de boa fé a posse, si o possuidor ignora 
o vicio ou obstáculo que lhe impede a aoqu_isição da 
cousa ou do direito possuido. . 

§ unico. O possuidor çom justo titulo tem po:r si a 
presumpção de boà fé; · salvo prova em contrario, ou 
qu ando a lei expressamente não admittir esta pre-
st.ünpção. . . 

Art . 500. A posse de boa fé só perde este caracter 
no caso e desde o momento em que as circumstancias 
façam presumir que o possuidor não ignora que possue 
indevidamente . 

Art. 501. Entencle-s.e continuar a posse no mesmo 
caracter em que foi adquirida; salvo prová em con
trario. 

CAPITULO II 

DA ACQUISIÇÃO DA POSSE 

Art. 502. Adquire-se a posse: 
I, pela apprehensão da cousa ou pelo exercicio do 

direito ; · 
II, pelo facto de ter.:.se a cousa ou o direito á sua 

disposição ; 
III, por qualquer dos modos de acquisição em geral. 
§ unico. E' applicavel á acquisição da posse o dis-

posto no liv. III, tii. I ela parte geral deste Codigo . 
Art. 503. A posse póde ser adquirida : 
I, pela propria pessoa que a pretende ; 
II, por seu representante ou procurador ; 
III, por terceiro sem mandá.to, dependendo neste 

easo, de ratificação ; 
IV, pelo constituto possessorio. 
Art. 504 . A posse passa com os mesmos caracteres· 

e qualidades aos herdeiros e legatarios do possuidor. 
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Art. 505. O successor universal continua de direito 
a posse do seu antecessor; e ao successor singular é 
facultado unir sua posse á do -antecessor, para os 
effeitos 11:gaes. -

Art. · 506 . Não induzem posse os actos de mera 
permissão ou tolerancia, assim como n<10 auctorisam a 
sua acquisição os actos violentos, ou clandestinos, 
sinão depois de cessnr a violencía ou a clanclestini -
dade. · . 

Art. 507. A posse do immovel faz presumir, até 
prova contraria, a dos moveis e ohjectos que nellc 
estiverem. 

CAPITULOW 

DOS EFFEITOS DA POSSE 
. ' 

Art. 508. O possuidor tem direito de ser mantido 
na sua posse, si for turbada, e nella reintegrado em 
caso de esbulho. 
· Art. 509. Quando mais de uma pessoa pretender a 
qualidade de possuidor, deve ser mantida provisoria
mente a que detiver a cousa, si não for manifesto que 
a houve de alguma das outras por modo vicioso. · 

Art. 510. O possuldor que tiver justo receio de ser 
molestado na sua posse, póde requerer ao juiz que o 
segure da violencia imminente, com comminação de 
pena, no caso de transgressão do preceito. 

Art. 511. O possuidor turbado ou esbulhàdo póde 
defender-se ou desforçar-se, comtanlo que o faça logo; 

§ unico. Os aclos de defesa ou de desforço não podem 
ir além do indispensavel á manutenção ou restituição 
da posse. . . 

Art. 512. O possuidor manutenido ou reintegrado na 
posse tem direito a ser indemnizado dos prejuizos sof
frlclos, devendo a reintegração ser feita á custa do autor 
do esbulho, no mesmo lagar da violencia. 

Art. 513. O possuidor pócle dirigir a-acção deesbulho .. 
ou de indemnização contra o terceiro que · recebeu a 
cousa esbulbada, sabendo que o era. 

Art. 514. -Não obsta, à manutenção ou reintegração 
na posse, a allegação de domínio ou de outro direito 
sobre a cousa. Nilo se deve, entretanto, julgar a posse 
em favor daquelle a quem evidentemente não pertencer 
o domióio. · 

Art. 515. Quando o possuidor tivér sido esbulhado, 
será reintegrado na posse, desde que o requeira, sem 
ser ouvido o·autor do esbulho antes da reintegração. · 

Art. 516. Na posse de menos de cmno e dia, nenhum 
possuidor será manutenido ou rein tegrado judicial
mente, sinão contra os que não tiverem melhor posse. 

§ unico. Entende-se melhor a posse que se fundar em 
justo titulo; na falta de titulo, ou sendo os títulos 

' iguaes, a mais antiga ; si da mesma data, prefere a 
posse actual, e si. forem todas duvidosas, será a 
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cousa pos~a em sequestro, emquanto se não apurar a 
quem eleva pertencer. 

Art. 517. Si a posse fôr de mais de anno e dia, o 
possuidor será mantido summariamente, até ser con
vencido pelos meios ordinarios. 

Art. 518. O disposto nos artigos antecedentes não 
se applica ás servidões continuas não apparentes, nem 
ás descontinuas, salvo quando os respectivos füulos 
provierem do possuidor do predio serviente ou daquelle 
de quem este o houve. · 

Art. 519. O possuidor de boa fé tem direito aos 
fructos percebidos, · emquanto durar a boa fé. 

Art. 520. Os fructos pendentes ao tempo em que cessar 
a boa fé devem ser restit-uidos depoisde deduzidas as 
despezas da producção e custeio. Devem ser tambem 
restituídos os fructos colhidos com antecipação: 

Art. 52l. Os fructos naturà.as e industriaes repu
tam-se colhidos e percebidos logo que são septirados. 
Os civis reputam-se percebidos dia por dia . 

Art. 522. O possuidor de má fé responde por todos 
os fructos colhidos e percebidos e-pelos que, por culpa 
sua, deixou de p~rceber, desde o momento em q,:e se. 
constituiu de má. fé; tem direito, porém, ás despezas 
da producção e custeio. 

Art. 523. O po3suirlbr de boa fé não responde pelas 
deteriorações ou perdas da cousa,. uma vez que lhes 
nãotenha dado causa. 

Art. 524. O pos3uidor de má fé responde pelas detc
rioraçõ 3S ou perda da cousa, mesmo accidentaes, tX
cepto si provar que se teriam dado do mesmo modo si 
a cousa estivesse na posse- do reivindicante. 

Art. 525. O possuidor de boa fé tem direito a ser 
indemnizado drn hemfeitorias necessarias e uteis, e 
quanto ás voluptuarias~ si lhe não fôr pago o valor, 
tem o diraito de levantai-as, quando o puder fazer sem 
detrimenLo da cousa. Pelo valor das bemfeitorios ne
cessurios e utets, pJderú · exercer o direito de retenção. 

Art. 526. Ao possuidor de má fé devem ser indem
nizadas sómente as bemfeitorias necessarias, mas não 
gosa do direiLo de retenç~o pelo valor destas, nem do 
de levantar as voluptuarias. · 

Art. 527. As bemfeitorias compensam-se com as 
deteriorações, e só dão Jogar á indemnizaç-ão, si ainda 
existirem no momento da evicção. 

§ unico. O reivindicante obrigado a indemnizar as 
bemfeitoriDs tem dl'reito de optar entre o . valor actual 
dellas e o seu custo. 

CAPITULO IV 

DA PERDA DA POSSE 

Art. 528. A posse das cousas perde-se: 
I, pelo abandono ; 

· II, pela tradição ; 
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III, pela destruição ou perda da cousa ou por ter sido 
posta fóra do commercio ; 

IV, pela posse de outrem, ainda contra a vontade do 
possuidor, si este não foi rnanutenido ou reintegrado 
em tempo competente ; 

V, pelo constitulo possessorio. 
§ unico. A posse dos direitos perde-se desde que se 

torne irnpossivel o seli exercicio) ou pelo não uso delles 
durante tanto tempo quanto necessario para a prescri
pção. 

Art. 529. Não se tratando de universalidade, a posse 
das cousas moveis e dos títulos ao portador, produz, a 
favor de terceiros que a adquiriram de boa fé, oseffüitos 
de titulo. Todavia, aquelle que tiver perdido a cousa 
movel ou titulo ao portador, ou aquelle a quem forem 
furtados, pódc reharnl-os da pessoa em cuja mão se 
acharem, salvo a esta o direito regressivo contra quem 
lh'os transferiu. -

§ unico. Sendo o objecto com prado em leilão publico, 
feira ou mercado, o dono que pretender a restituição é 
obrigado a pagar ·ao possuidor o preço por que o 
comprou. 

Art. 530. Só se considera perdida a posse para o 
ausente, quando, tendo noticia · da occupação, se 
abstem de retomar a cousa, ou, tentando recuperal-n, 
é violentamente repellido. · 

CAPITULO V 

DA PROTECÇÃO .POSSESSORTA 

Art. 531. As acções para a manutenção ou reinte
gração da posse serão summarias, quando intentadas 
dentro de anno e dia da turbação ou esbulho ; pas~ 
sado esse prazo, serão ordinarias, sem comtudo per
derem o caracter possessorio. 

§ unico. O prazo de anno e dia não corre emquanto 
o possuidor defende a posse, restabelecendo a situação 
de facto anterior á turbação ou esbulho. 

TITULO Ii 

PROPRIEDADE 

CAPITULO I 

DA PROPRIEDADE EM GERAL 

Art. 532. A lei assegura ao proprietario o direito 
de usar, gosar e dispor de seus bens e de rehavel-os 
do poder de quem quer que injustamente os possua. 

§ unico. A propriedade litteraria, scientifica, artis
tica e industrial, será regulada conforme as dispo
sições do capitulo. VI deste titulo. 

.,. 
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Art. 533 . E' plena a propriedade quando todos os 
direitos elementares que a formam se acham reunidos 
na pessoa do proprietario ; e limitada, quando está 
gravada de algum onus real, ou é resoluvel. 

Art. 534. O domínio presume-se exclusivo e illimi
tado, até prova em contrario. 

Art. 535. Os fructos e os outros productos perten
cem, ainda depois de separados, ao proprietario, salvo 
quando por alguma razão de direito devam perLencer 
a outrem. 

Art. 536. O proprietario ou o inquilino de um prcdio, 
no qual alguem tem direito de fazer obr·as, póde, no 
caso de damno imminente, exigir do autor destas as 
necessarias garantias contra o prejuízo eYentual. 

CAPITULO II 

DA PROPRIEDADE IMMOVEL 

SECÇAO I 

ACQ_UÚIÇÃO DA PROPRIEDADE lMMOVEL 

Art. 537. Adquirà-se a propriedade immovel : 
I, pela inscripção do titulo de transferencia no 

registr_o predia_l da sitúação do immovel ; 
II, pela accessão ; 
III, pelo usucapiJiJ e pelo direito hereditario. 

SEdÇÃO II 

ACQUI~IÇÃO PELA INSCRIPÇÃO DO TITULO 

Art. 538. Estão sujej_tos · á inscripção, no registro 
predial, os tiLulos translativos da propriedade immovol, 
por acto entre vivos. 

Art. 539. São tambeni sujeitas á inscripção : 
I, as sentenças proferidas nas acções divisarias, das 

quaes resulte cessação do ·estado de communhão ; · 
II, as sentenças que, nos inventarias e partilhas, 

adjudicam bens de raiz para pagamento das dividas da 
herança; 

JII, a arrematação em praça publica e as adjudi-
cações. · 

Art. 540. Os actos sujeitos á inscripção não operam 
transmissão do domínio, sinão da data em que forem 
inscriptos. · _ 

Art. 541. A inscripção deve ser datada do dia em 
que ó titulo for apresentado ao official do registro, e 
este o prenotar em seu protocollo. 

Art. 542. Sobrevindo fallencia ou insolvencia do 
alienante mitre a prenotação do titulo e a sua inscri
pção, por demora do oflklial ou duvida julgada impro-
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cedente, deve, não olJstarite, fazer-se a inscripção, que 
retrotrahe, neste caso, á data da prenotaçuo. 

Si, porém ao tempo da inscripção, ainda não estiver 
pogo o preço do immovel, o adquirente, notificado dn 
fallencia ou insolvencin do olienante, eleve consignal-o 
ern juizo. · 

.. SECÇÃO II1 

ACQUISIÇÃO POR ACCESSÃO 

Art. 543. A accessão póde dar-se : 
I, pela formação de ilhas ou ilhotas ; 

II, por alluvião ; 
III, por avulsão ; 
IV, por abandono de alveo ; 
V, por construcção de obras, ou plantações. 

ILHAS E ILHOTAS 

Art. 544. As ilhas e ilhotas formadas no leito de 
um rio particulnr pertencem aos proprietarios ribei
rinhos fronteiros, observadas as regras seguintes : 

I, as que se formarem no meio do rio, conside
ram-se accrescimos sobrevindos a0s terrenos ribei
rinhos fronteiros de ambas as margens, na propor ção 
de suas testadas, até a linha que dividir o alveo em 
duas parles iguaes ; . 

II, as que se formarem entre essa linha e uma ·das 
margens considerar-se-hão accrescimos aos terrenos 
ribeirinhos fronteiros desse mesmo lado ; 

III, as que se formarem .pelo desdobramento de um 
novo braço do rio, continuam a pertencer aos pro
prietarios dos terrenos á custa dos quaes se consti
tuirom . 

Art. 545. As ilhas .e ilhotas formadas nos mares terri
toríaes do Brazil pertencem á União ; as formadas nos 
rios e lagos publicos pertencem á Uni.ão ou ao Estado, 
conforme pertencer a este ou áquella o dominio dos 
rios e lagos. 

AUuvicio 

Art. 516. Os accrescimos que se formam por depo
sitas ou aterros naturaes ou pelo afastamento das 
aguas dos rios, · pertencem aos proprietários dos ter
renos marginaes, ainda que os rios sejam publicos . 

Art. 547. Os donos de . terrenos confinantes com 
aguas dormentes, como lagos e tanques, nem adqui
rem o solo descoberto por qualquer diminuição das 
aguas, nem perdem o que ellas invadirem em seu 
crescimento. 

Art. 548 . Quando o terreno de alluvião se formar 
em frente a predios pertencentes a proprietarios diffe
rentes, a divisão far-.se-ha entre elles em proporção (1 



éODIGÓ CIVIL BRAZILEIRÕ 71 

testada que cada um dos predios apresentava sobre 
a antJga morgem, salvo as disposições relativas á 
navegação. 

Avulsão 

Art. 549. Quando uma porção de terra destacar-se 
de um predio por força natural violenta, e juntar-se 
a outro, o dono do primeiro póde reclamal-a ao do 
segundo,· ao qual é permittido optar entre consentir 
nu remoção da porte accrescida, ou indemnisar ao 
reclamante. · 

Art . 550. Sr dentro de um anno não for apresen
tada reclamação, a porção de. terra entender-se-ha 
incorporada definitivamente ao predio em que se acha, 
perdendo o seu antigo dono o di reito de reivindicai-a 
e de exigir qualquer indemnisação. _ 

Art. 55i. Quando a avulsão for de cousa nao sus
ceptivel de adherencia natural, tem applicação o dis
pos~o sobre cousas perdidas. 

Albeo abandonado 

Art. 552. O alveo abandonado do rio público ou 
particular pertence aos proprietarios ribeirinhos das 
duas margens, sem que tenham direito a indemni
zação alguma os donos dos terrenos por onde as 
aguas abrirem novo curso. Entende-se que os pre
dios marginaes se extendem até a.o meio do alveo. 

Construcções e plantações 

Art. 553. Qualquer construcção ou plantação exis
tente em um terreno presume-se feita pelo proprie~ 
tario e á sua custa, até que o contrari0 se prove. 

Art. 554. Aquelle que semeia, planta ou edifica em 
terreno proprio, com sementes, plantas ou materiaes 
alheios , adquire a propriedade destes, mas está obri
gado a pagar o seu valor, alem de responder por 
perdas e damnos, se procedeu de má fé. 

Art. 555. Aquelle qüe semeia, planta ou edifica em 
terreno alheio perde, em proveito do proprietario, as 
seméntes, plantas e construcções, ma:::~ tem direito a 
indernnisação. Si procedeu de ·má fé, poderá ser cons
trangido a repor as cousas no estado anterior e a pagar 
os prejuízos. 

Art. 556. Havendo mà fé, de ambas as partes, 
odquirirá o proprietario as sementes, plantas e cons
trucções, devendo, porem, indemnisar o valor das 
bem feitorias 

Presume-se mà fé no proprietario quando o tra
halho da plantação ou construcção se fez em sua pre
sença e sem impugnação sua. 

Art. 557. O disposto no artigo antecedente appli
ca-se lambem ao caso em que as sementes, plantas ou 
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materiaes n5.o pertencerem a quem de boa fé os em-
pregou e~ solo alheio. . 

§ unico. O proprietario das sementes, plantas ou 
rnateriaes poderá cobrar do proprietario do solo a 
indemnização devida, quando não puder havel-a do 
plantador ou C(?nstructor. 

.... SECÇÃO IV 

Usucapião 

Art. 558. Aquelle que, durante trinta annos, sem 
interrupção e sem opposição, possuir como seu um im-· 
movel, adquiriré\ a propriedade delle, independente de 
titulo e boa fé, .que se presumem. 
· Art. 559. Aquelle que, nas mesmas condições, pos

suir como seu um immovel com justo titulo_ e boa fé, 
adquirirá a propriedade delle decorridos dez annos, 
entre presentes, e vinte entre ansentes. 

§ unico. Reputam-se presentes os moradores do. 
mesmo municipio, e ausentes os que habitam municí
pios differentes. 

Art. 560. O possuidor póde para o fim de contar o 
tempo requerido pelos artigos antecedentes, accres
centar á sua posse a do seu antecessor, comtanto que 
ambas sejam continuas e pacificas. 

Art. 561. As causas que ·impedem, suspendem ou 
inte~rornpem a prescripção, impedem, suspendem ou 
interrompem a usucapião, tendo opplicação ao pos
suidor o que fica estabelecido em relação ao devedor. 

SECÇÃ•) V 

DIREITOS DE VISINHANÇA 

Uso Nocioo da Propriedade 

· Art. 562. O proprietario ou inquilino ·de um predio 
tem o direito ele impedir que o mtío uso da propriedade 
visinha possa prejudicar a i:iegurança, socego e saúde 
dos que o habitam. 

Art. 5G3. O proprietario tem direito de exigir do 
dono do predio visinho _ a respectiva demolição oure
paração, quando este ameace ruina, e que preste cau
ção pelo damno imminente. 

Aroores Limitrophes 

Art. 564. A arvore cujo tronco Reacha sobre a linha 
divisoria de dous predios presume-se pertencer em 
commum aos donos destes. 

Art. 565. Os fru9t?s que cahem de:uma arvore pli:m
to.da no terreno v1s111ho pertencem ao dono do sólo 
onde cahiram, si este f~:>r de propdedade pilfticulru·. 
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Art. 566 . As raizes e os ramos de arvore que se 
extendem para o predio visinho podem ser cortados 
pelo habitante do predio prejudicado. 

Passagem Forçada 

Art. 567.- O dono do predio rustico ou urbano, que 
se achar encravado em outro, sem sahida para via 
publica, fonte ou porto; tem direito de reclamar do 
visinho que lhe dê passagem; cuja direcção e extensão 
serão fixadas judicialmente, quando preciso. 

Art. 568 . Os donos dos predios p:::ir onde se esta
belece a passagem para o predio encravado teem direito 
ele exigir justa indemnização. . 

Art. 569. O proprietario que, por culpa sua, perder 
o direito de transito pelos predios contiguos, poderá 
pedir nova communicação com a via publica, pagando 
o dobro do valor da primeira indemnização. 

Art. 570. Não constituem servidão as passagens e 
atravossodouros particulares, por propriedades tam
bem particulares, que se não dirigem a fontes, pontes 
ou a logares publicos, que não possam ter outra ser-: 
ventia. ·· 

Aguas 

Art. 571. O dono do preclio inferior é obrigado a 
receber as aguas que· correm naturalmente elo superior. 
Si o dono deste faz obras de arte, para facilitar o escoa
mento, deve proceder de modo que não cause ao do 
outro damno maior do que o natural e anterior ás 
mesmas obras. 

ArL 572. Quando as aguas, artificialmente trazidas 
para o predio superior, correrem delle para o inferior, 
o dono deste pôde reclamar, ou que sejam desviadas 
ou que se lhe pague indemnização proporcional ao 
prejuizo que com isso soffrer. . 

Art. 573. O proprietario de · üma fonte não captada 
não póde impedlr o curso natural das aguas pelos pre
dios inferiores, depois de satisfeitas as necessidades 
de seu consumo. . 

Art. 574 As aguas pluviaes, que correm por lugares 
publicas, assim como as dos rios pulJlicos podem ser 
utilizadas, na sua passagem, por qualquer proprietario 
r ibeirinho, confol'mando-se com os regülamentos admi
nistrativos . 

Art. 575. E' permittido a qualquer canalizar em 
proveito da agricultura ou da industria, as aguas a 
que tenha direito, atravez dos predlos rusticos alheios, 
não sendo chacaras ou sítios murados, quintaes1 

· jardins, hortas ou p1;tteos adjacentes a predios urbanos, 
precedendo indemnização do prej uizo que resultar 
para os ditos predios. ' 

§ unico ·. Os. donos elos predios, neste caso, teem 
· tmnbem o direito de ser indemnizados dos prejuízos 
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que de futuro vierem a resultar da infiltração ou 
erupção das aguas, ou da deterioração das obras fei
tas para cano.lisaç&o destas. 

Art. 576. As questões relativas á servidão de aguns 
e respectiva indemnisação serão resolvidas por acção 
summaria. 

Limites enlre p reclios 

Art. 577. O próprletario póde obrigar o confinante 
a proceder com elle a demarcação dos respectivos 
preclios; á aviventar rumos apogvdos e a renovar 
marcos destruídos ou arruinados; sendo as respectivas 
despezas repartidas proporcionalmente entre os inte
ressados . 

. Art. 578. Os limites, no caso ele confusão, serão deter
minados, em falta de outro meio, de conformidade com 
a posse e, quando esta não se achar provrida, dividir
se-ha o terreno contestado em porções iguaes entre os 
predios, ou si o adjudlcará a algum delles. 

Art. 579. O intervallo, fôsso, muro, cerca ou outra 
obra que separa dous predlos, dá direito ao uso commum 
dos proprietarios confinantes e presume-se perten~er o . 
umbos, até prova em contrario. 

Direito de constriiir 

Art. 580. O proprietario póde levantar em seu terreno 
as construcções que lhe aprouver, sah'o o direito dos 
visinhos e. os regulamentos administrativos. 

Art. 581. O proprietarío póde eml1argar a constru
cção de predio que invadir a órea do seu ou sobre este 
deitar gotteiras; outrosim, quando tiver sido aberto. 
janella ou terraço, sem mediar a distancía de melro 
e meio. 

§ 1. 0 A disposição deste artigo não abrange as frestas 
ou setteiras para luz, que nõ.o excedú1 t1 de 10 centime.,_ 
tros ele largura sobre 20 de compriment0. . 

§ 2. 0 As aberturas para luz não prescreYern, podendo 
o visinho a todo tempo levantar sua casa ou contra
muro, ainda que véde o luz das ditas aberturas. 

Art. 582. As disposições do artigo precedente não são 
applicaveis a predios separados p~w quarquer estrada, 
caminho, rua ou outra passagem publica. 

Art. 583 . O proprietario deve edificar de modo que 
a beira do seu tellwdo não gotteje sobro o predio 
vizinho, deixando, pelo menos, um intervaHo de '10 
centímetros entre os ditos predio e IJeira, si de ou-
tro modo não puder evitar. · 
. Art. 58i. O que consentir 1111 nb3rlura de jaúella, · 
ou nu collocaçõ.o de sacada ou gotteira. sohre. o seu 
terreno, s'.:> poderú exigir o tapamento dacruella, ou 
a removuo destas, o té anno e dia depois de concluída . 
a obra. 
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Art. 535. Em pl'edio rustico, as novas construcçõse 
não poderão ser feitas, sem licença do vizinho, a menos 
de . metro e meio do limite. Esta disposição com
prehende os accrescimos das construcções já exis
tentes. 

Art. 586. As estrebarias, curraes, chiqueiros, es
trumeiras, e, em geral, as construcções que incom
modam ou prejudicam a vizinhança, devem guardar 
a distancia que fôr fixada pelas posturas munici
paes ou regulamentos sanitarios. 

Art. 587 . Nas cidades, villas e povoações, cujas 
casas são sujeitas a alinhamento, o dono de um 
terreno vasio póde edificai-o travajando, na parede 
divisaria do predio vizinho, si esta tiver CQpaci
dade para supportar a nova construcção, mediante 
o pagamento do valor da mett:J.de da parede e do 
chão correspondente. 

Art. 588. O visinho que primeiro construir pôde as
sentar metade da parede divisaria no terreno con
tiguo, sem prejuízo de haver a metade do respe
divo valor, si o ou~ro travejar tambem nella. Neste 
caso, o primeiro fixar.á a largura do alicerce, assim 
como a profundidade, si o terreno não fôr de rocha. 

§ unico. Si a parede divisaria pertencer a um dps 
vizinhos, e não ti ver capacidade para ser travejada 
pelo outro, não poderá este fazer alicerce ao pé della 
sem prestar . caução · áquelle, pelo risco que corra a 
construcção em razão da insufficiencia dô alicerce. 

Art. 589. O condomino de uma parede divisor-ia póde 
utilisar-se delln até ao meio de sua espessura, comtant<:> 
qae não comprometta a segurança ou a separação dos 
dous predios e avise previamente ao outro cond0mino 
das modificações que pretenda fazer na mesma parede. 
Não póde, porém, sem consentimento do outro, fazer, 
na parede meieira, armarios, nem obras semelhantes, 
em correspondencia com outras analogas, já existentes 
no lado opposto. 

Art. 590. O dono de um predio, ameaçado pela 
installação de chaminés, fogões ou fornos, no con
tiguo, ainda que a parede seja commum, póde em
bargar a obra e pedir cauçuo contra qualquer pre
juízo. 

Art. 59 L. Não é licHo encostar em parede meieira 
ou pertencente ao vizinho, sem consentimento deste, 
fornalhas. fornos de forja ou de fundição, appa relhos 
hygienic0s, fossos, cano de exgoto, depositas de sal ou 
de quaesquer substancias corrosivas que produzam 
infiltração nociva. · 

§ uni.co. Não se incluem na prohibição dos artigos 
antecedentes as chaminés ordinarias; nem os fornos de 
cozinha. 

Art. 592. São prohihidas installações que possam 
tornar impuras ou improprias para o uso ordinario as 
aguas de poço ou fonte alheia, preexistentes ás mesmas 
installações. 

6 
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Art. 593. Não é permittido fazer excavações que tirem 
ao poço ou fonte de outrem a aguu necessaria. E', 
porém, permiltido fazel-as, si apenas diminuírem o 
supprimento do poço ou fonte do vizinl10, e não forem 
m ais profundas ..que o deste, em relação ao nivel dó 
lençol IJ.'agua. 

Art. 594. Todo aquelle que violar as disposições 
dos arts. 588 e seguintes é obrigado a demolir as con
strucções feitas, respondendo por perdas e damnos. 

Art. 595. Todo proprietario é obrigado à consentir 
que o vizinho entre no , seu predlo, e use delle tempo
rariamente, quando fór indispensavel para a reparação 
ou limpeza dá casa do mesmo vizinho, avisando-o 
préviamente. Si soffrer com isso algum damno, terá 
direito á indemnisação. 

§ unico. As mesmas disposições applicam-se aos 
casos de limpeza ou reparação dos exgotos, gotteiras 
e apparelhos hygienicos, ussim como dos poços e 
fontes já existentes. 

DIREITO DE TAPAGEM 

· Art. 596. O proprietario tem o direito de cercar, tapar, 
murar ou vallar o seu predio, conformando-se coin 
as disposições contidas nos paragraphos seguintes : 

§ 1. 0 Não poderá, sem consentimento escripto do 
vizinho, plantar cêrca viva em distancia inferior á 
metade da altura della, e em nenhum caso a menos 
de sessenta centimetros do limite. 

§ 2. 0 As outras especies de cêrca de madeira, pedra 
arame ou alvenaria, cuja altura não exceder de dous 
metros e meio, podem ser postas na propria· linha 
divisaria e servir ele apoio a !atadas ou telheiros . Si 
excederem á referida altura, o vizinho poderá exigir 
que sejam afastadas do limite, sim distancia igual 
á metade do excedente á mesma altura. 

§ 3. 0 Os vallados, deverão, sempre que fór possível, 
ser cavados sobre a linha divisaria dos predios, tiran
do-se de cada um delles a terra necessaria e colló
cando-a do lado onde seja menos facil a corrida para 
dentro. Quando um dos heréos não quizer contribuir 
para o vallado, o outro poderá fazel-o dentro dos seus 
limites e lar;i.çar u terra ao lado, de.onde fór menos 
facil a corrida para dentro do mesmo vallado. -

§ 4. 0 Quando fôr preciso decotar a cêrca viva ou 
reparar o muro divisorio, o proprietario terá direito 
de entrar no terreno do vizinllo, depois de o ter pre
venido. Este direit0, porém, não obsta á obrigação 
de indemnisar o mesmo vizinho por qualquer damno 
que a obra lhe occasione. · . · 

§ 5. 0 As cêrcas marginaes das vias publicas serão 
feitas e conservadas pela administração, a quem in
cumbir as mesmas vias, ou pelas pessoas ou emprezas 
que as explorarem . 
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SECÇÃO IV 

PERDA DA PROPRIEDADE IMMOVEL 

Art. 597. Além das causas de e:iüincção dos direitds 
em geral, indicadas na. Parte Geral, liv. III. tit , rn 
deste Codig'o, a propriedade immovel perde'-Se : 

I, pela alienação; 
II, pela renuncia ; 
III, pelo abandono ; . 
IV, pelo perecimento do immovel , 
§ 1. 0 Nos dous primeiros casos deste artlgd a effe-

cti vidade da perda da propriedade depende da in~ 
scripção do titulo de transmissão ou do acto de renuncia 
no registro predial da siLuação do immovel . 

§ 2. 0 O immovel abandonado será arrecadado como 
hem vago e passará para o domínio do Estado em 
que estiver situado; ou da União, si no Districto Fe
deral, decorridos dez annos. 

Art . 598. Parcle-se tnmbem _a propriedade immovel 
em consequencia de desapropriaçfio por necessidade 

· ou utilidade publica : 
§ 1. ° Consideram-se casos de necessidade publica: 
I, a defesa elo territorio nacional ; 
II, a segurança publica; 
III, os soccorros publiqos, nos casos de calamidade; 
IV, a salubridade publica. 
§ 2. ° Corisicleràm-se ca;SOS de utilidade pulJlica : 
I, a fundação de povoações e de estabelecimentos 

de assistenciaJ educação ou · instrucção publica ; 
II, a abertura, alargameüto ou prolongamento de 

ruas, praças, canaes, estradas de ferro e, em geral, 
de rruaesquer vias publicas ; 

III. as construcçõcc; ele obras ou estabelecimentos 
destinados á commofüdado geral <los habitantes de 
uma povoação, á decoração e á salubridade destas ; 

IV, a exploração de minas. 
Art. 59D . Em caso de per igo imminente, como de 

guerra ou commoção, cessarão todas as formalidades, 
e poder-se-ha tomar posse do uso, ou mesmo ela pro
priedade, quai~to basto para o emprego do hem pu
blico, sal rn ao proprieíario o direito de indemnisação . 
Nos outros casos, o propeíetario será previamente in
demnisado e, si recusar receb:;r a Indemnisação , será 
o seu valoe depositado. 
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CAPITULO III 

~ 

DA 4-CQUISIÇÃO É PERDA DA PROPRIEDADE MOVEL 

SECÇÃO I 

Occapaçéío 

Art. 600. O que se apossa de uma cousa, ainda não 
apropriada ou jú abandonada, adquire desde logo a 
propriedade desta, si a occupação não fôr prohibida 
por lei. As cousas moveis tornam-se sem dono, 
quando o prqprietario as abandona com intenção de 
r enunciar o. seu direito. 

Art. 601. São cousas sem d_ono e sujeitas ó apro
priação: 

I, os animaes bravios, emquanto conservam sua 
natural lil.Jerdade ; 

II , os mansos e domesticados que não forem assi
gnalados; 

Ill, os enxames de abelhas, anteriormente apro
priados, si o dono ela colmeia os não reclamar imme-
diatamente ; · 

IV, as padras, conchas e outras substancias mi
neraes, vegetaes ou animaes arrojadas ás praias pelo 
mor, si não apresentarem sig1nl de domínio _anterior 

CAÇA 

Art. 602. Observados os regulamentos administra
tivos sobre o caça, póde estç1 ser exercida não só nas 
terras publicas, como nas particulme~ proprias e 
alheias, neste caso, com permissão do respectivo dono. 

Art. 603. Pertence ao caçador o animal por elle 
apprehendido. Si o caçador fôr em, seguimento do 
animal e o tiver ferido, partence-lhe, embora outrem .. 
o tenha opprehendido. 

A.rt. 604. Não se reputam animaes de caça os domes
ticados que fugirem a seus donos, emquanto este3 
andarem á sna procura 

Art. 605. Si o. caca ferida se acolher a terreno cer
cado, murado, valla'clo ou cultivado, o dono deste, 
não querendo permittir a entrada ao caçador, deverá. 
entregai-a ou expulsal-11. . 

Art. 606. Aquelle que penetrar em terreno alh~io 
para ca<;.ar, sem permissão do dono, não só perde para 
este a caça que apanhar, como responde ainda pelos 
damnos que cu usar. 

l'ESCA 

Art. G:)7 . Observados os regulamentos administra
tivos sobre a pesco., . póde esta ser exercida não só em 
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aguas publicas, como nas po.rticulares proprias e 
alheias; neste caso, com permissão do respec.tivo dono. 

Art. 608. Pertence ao pescador o peixe que apanhar 
e o que peseguir arpoado, embora outrem o tenha 
apprehencliclo. 

Art. 609. Aquelle que pescar em aguas alheias sem 
permissão do dono, não só perde pura este o peixe 
que apanhar, como responde ainda pelos damnos que 
causar. 

Art. 610. Quando aguas particulares atravessam 
terrenos de diversos donos, cada um dos ribeirinhos 
tem dire'ito de pescar, de seu lado, at3 ao meio dellas. 

INVENÇÃO 

Art. 611. O que acha cousa alheia perdida é obri
gado a restituil-a a seu dono ou possuidor legitimo. 

§ unico. Não senclo conhecido o dono ou pos~uidor, 
o inventor deve procurar .descobril-o. Si não o des
cobrir,, deverá entregar a cousa achada ú autoridade 
competente do logar. ·· 

Art. 612 .. O que restitui_r ·a cousa achada, nos termos 
do artigo prec2dente, terá direito a uma recompensa e 
á indemnisação pelas despezns que houver feito com a 
conservação e transporte da cousa, si o dono não pre- . 
ferir abandonal-a. · 

Art. 613. O inventor responde pelos prejuízos cau
sados ao proprletario oi.! possuidor legitimo, quando 
tiver procedido com dólo. 

Art. 614. Si deccorridos seis mezes depois do aviso 
dado á autoridade, ninguem se apresentar justificando 
o domínio sobre a cousa, será esta vendida em hasta 
publica e, depois de deduzidas do preço as despezas 
feitas e a recompensa, o remanescente pertencerá ao 
Estado onde a co1.1sa foi achada. 

THESOURO 

Art. 615 . O deposito antigo da inoéda ou de cousas 
preciosas enterrado e escondido, acerca de cujo dono 
não ha memoria, achado cusualmente em predio alheio, 
divide-se por igual entre o inventor e o dono do 
predio . 

Art. 616. Si fôr achado pelo dono do predio, ou por 
operaria seu incumbido da pesquiza, ou por terceiro 
não autorisado, o thesoU:ro p8rtence por inteiro ao dono 
do predio onde fôr achado. 

Art. 617. Si achado no terreno aforado, divide-se 
entre o emphyteuta e o inventor. 

Art. 618. O deposito aclrndo d8ixa de ser thesouro, si 
alguem justificar a propriedade delle. 
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SECÇÃO II 

ESPECIFICAÇÃO 

Art. 619. O que trabalhando em ma teria prima produz 
especie nova fica sendo proprietario desta, si a ma teria 
era sua, ao menos em parte, e não puder ser reduzida á 
fórma antiga. · 

Art. 620. Si a materia fôr toda alheia e não fôr pos
sível sua reducção á fórma antiga, a nova especie per
tencerá ao especificador de boa fé, e sendo praticavel _a 
reducção, a especie nova pertencerá ao dono da ma teria 
prima. O mesmo terá logar, si a especie não reductivel 
á fórma anterior tiver sido obtida de má fé. 

Art. 621. A parte prejudicada nos casos dos artigos 
precedentes, salva a disposição da ultima parte do 
art. 620, será indemnisada do prejui:Zo soffrido. Em 
todo caso, si o preço da obra exceder consideravel
mente o valor da materia, pertencerá a nova especie 
ao especificador. 

Art. 622. A especificação confere sempre aproprie
edade ao especificador, mas não o dispensa da indem
nisação. 

SECÇÃO III · 

CONFUSÃO, COMMIXTÃO E ADJUNCÇÃO 

Art. 623. As cousas pertencentes a diversos ·ctonos, 
confimdidos, misturadas, ou ajuntadas, sem o consen
timento delles, contiuuam a pertencer-lhes, si fôr 
possível separai-as sem deterioraçã.o. Não sendo pos
sivel, ou exigindo a separação despezas excessivas, 
os mesmos donos ficam possuindo o todo indiviso, na 
proporção do valor das cousas, no momento da união. -\. 

Si uma das cousas, porém, puder ser considerada 
principal, o proprietario dello. adquire a propriedade 
do todo , e indemnisará os outros. -

Art, 6~4. Si a mistura, confusão ou adjuncção foi 
feita de má fe, cabe á outra parte escolher entre 
guardar o todo, pagando a porção que não fôr sua, 

. ou abandonar a que lhe pertencer, mediante indem
nisação completa. 

Art. 625. Si da mistura de ma terias de natureza 
di.ver.sa se formar nova especie, a confusão terá a 
natureza de especificação para o effeito de attribuir o 
domínio ao respecttvo autor. 

SECÇÃO IV 

USUCAPIÃO 

Art. 626. O que durante tres annos sem interrupção 
e sem opposição possuir cousa movel como propria, 
adquirirá. o dominio-della, 
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A posse que se não fundar em justo titulo, ou fôr 
inquinada de má fé inicial ou superveniente, não 
produzirá o usuca1)ião. 

Art. 627. Si a posse da cousa movel se prolongar 
por dez annos, produzirá o usucapião, independente de 
titulo ou de boa fé. 

§ unico". As disposições dos arts. 560 e 561 são 
applicaveis ao usucapião das cousas moveis. 

SECÇAO V 

TRADIÇÃO 

Art . 628. O domínio das cousas não se tr;msfere por 
declaração ela vontade sinão acompanhada de tradição; 
esta, porém, se subentende quando o transmittente fica 
possuindo pelo constituto possessorio. 

Art. 629. Si a cousa alienada estiver na posse de ter
ceiro, o adquirente obterá a posse indirecta pela cessão 
que lhe fizer. o alienante de seu direito á restituição da 
cousa. 

§ unico. Nos casos.deste artigo e do antecedente, a 
acquisição da posse indirecta equivale á tradi~ão. 

Art. 630. Feita por quem não é proprietario, a tra
dição não opéra transferencia de domínio ; mas, s-i o 
adquirente estiver. de boa fé e o alienante · adquirir 
depois a propriedade da cousa, revalida-se a trans
ferencia, qüe retroti'ahe ao momento da tradição. 

Não opéra tambem a transferencia de domínio a trar 
dição, quando é nullo o acto que lhe serve de titulo. 

CAPITULO IV 

DO C O N D O M I N O 

SECÇÃO I 

- DIREITOS ]l DEVERES DOS CONDOMINOS 

Art. 631. Na propriedade em commum é llcito a 
cada condomin.o : 

I, usar livremente da cousa, segundo ·o destino 
della, e sobre a mesma exercer todos os direitos com
patíveis com o estado de indivisão ; 

II, reivindical-a ele terceiro; 
III, alheiar a respectiva parte indivisa ou graval-a. 
Art. 632. O condomino é obrigado a concorrer, na 

proporção de sua parte, para as despezas de conser• 
vação ou divisão da cousa e supportar na mesma·razão 
os onus a que ella estiver sujeita. 

Si algum dos condominos não estiver por isso, di
.vidil'-se-ha a cousa, respondendo o quinhão de cada um 
por sua parte nas despezas da divisão . 



88 CODIGO CIVIL BRAZILEIRO 

Art. 633. As dividas contrahidas por um dos con
dominos em proveito da communhão, e durante ella, 
obrigam o contrahente, mas cabe a este acção regres
siva contra os outros. 

Si algum elos condominos não estiver por isso, proce
der-se-ha na conformidade da 2ª parte elo art. 632. 

Art. 634. Si a divida tiver sido contrahida por todos 
os condorninos, sem det01:minação da parte de cada um 
na obrigação, e sem estipulação de solidariedade, en
tende-se que se obriga cada um na proporção de 
seu quinhão. 

f\.rt. 635. Cada condomino responde, para com os 
outros, pelos fructos que tiver percebido da cousa 
commum e pelo damno que lhe houver causado. 

Art. 636. Nenhum dos condominos póde fazer mo
dificações na cousa commum, sem consentimepto dos 
outros. . 

Art. 637. E' licito ao condomino pedir a todo tempo 
divisão da cousa commum; é valido, entretanto, o 
accordo de manter a indivisão, por tempo não ex
cedente a cinco annos, sendo permittido prorogal-o . 

Art. 638. Si a indivisão fôr condição estabelecida 
pelo doador ou testador, entende-se que o foi sómente 
por cinco annos. 

Art. 639. , A divisão entre condominos é simples
mente declaratoria e não attributiva da propriedade. 

Art. 640. Quando a cousa for indivisível ou se tornar 
impropria para seu destino pela divisão, e os condo
minos não concordarem ua adjudicação a um só, 
mediante indemnização aos outros, será vendida e 
partilhado o preço, preferindo-se na venda o condo
mino ao estranho 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. . 

Art. 6H. E' vedado a qualquer dos condominos dar 
posse, uso e goso da l)ropriedade a extranhos sem 
prévio consentimento dos demais cond0rn inos. 

Art. 642. O condomino póde fazer valer a sua 
posse contra os outros, como qualquer outro pos
suidor. 

SECÇÃO II 

ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMINIO 

Art. 643. Si, por circumstancias de facto ou por 
desaccordo, não for possível o uso e goso em com
mum, resolverão os condomlnos si a cousa deve ser 
administrada, vendida ou alugada. Si todos concor
darem em que não s~ja vendida, · compete á maioria 
resolver sobre a administração ou locação da cousa 
commum. 

§ unico. Pronunciando-se a maioria pela admini
stração, escolherá tarnbem o administrador. 
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Art. 644. No caso de ser alugada a cousa commum, 
o condomino será preferido à pessoa estranha, em 
igualdade de condições. 

Art. 645. A maioria será calculada não pelo numero, 
mas pelo valor dos quinhões. 

As deliberações nM teem forç~ de obrigar, si não 
forem tomadas por maioria absoluta, isto é, excedente 
á metade do valor total. 

Havendo empate, decidirá o juiz, a requerimento de 
qualquer conclomino, ouvidos os outros. 

Art. 646. Os fructos da cousa commum, não ha
vendo em contrario estipulação ou disposição de ultima 
vontade, distribuir-se-hão na proporção dos quinhões. 

Art. 647. No caso de duvida, estes presumem-se 
iguaes. 

Art. 648. O condomino que administrar sem oppo
sição será reputado mandalario dos outros. 

Art. 649. Nos casos omissos serão opplicadas á. 
divisão as regras de partilha da herança. 

SECÇÃO III 

CONDOMINIO DE PAREDES, MURúS, CERCAS E VALLOS 

Art. 650. O condomínio por meiação de paredes, 
muros, cercas e vallos regula-se pelos princípios geraes 
da secção -I deste capitulo e pela secção VI, Capitulo II 
deste titulo. 

Art. 651. Todo proprietario que tiver direito de 
construi.r parede, muro, cerca ou vallo na extremi
dade de um immovel, tel-o-ha para adquirir meiação 
no parede, muro, cerca ou vallo do visinho, pagando
lhe metade do valor actual da obra e do terreno. 
, Art. 652. Não havendo accordo sobre o preço da 
obra, será este fixado por peritos a expensas de 
ambos. 

Art. 653. Qualquer que seja o preço da meiação, 
emquanto o que pretender a divisão não o pagar ou 
depositar, nenhum uso poderá fazer da parede, muro_ 
ou outra obra divisoria. · 

SECÇAO IV 

COMPASCUO 

Art. 654. No compascuo em predios particulares, 
não estabelecido por servidão, caso em que será regu
lado pelos preceitos desta, observar-se-hão, no que 
forem applicnveis, as disposições deste capitulo, si não 
houver outras declarações constantes do titulo da sua 
constituição. 

§ unico. O compascuo nos baldios e terrenos pu
blico~ . serà regulado pelo que dispuzer a legislação 
mumc1pal. · 
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CAPITULO V 

DA PROPRIEDADE , RESOLUVEL 

Art. 655. Resolvido o domínio pelo implemento de 
condição, entendem-se resolvidos o~ direitos reaes con· 
cedidos na pendencia della, e o proprietario em favor 
de quem sê opera a resolução póde reivindicar a cousa 
do poder de quem a detenha. 

Art. 656. Si, porém, se resolver pelo advento de 
termo ou por outra causa superveniente, será o possuidor 
considerado proprietario perfeito, até o dia da resolu
ção, subsistindo as alienações e os onus reaes por elle 
constituídos. 

CAPITULO VI 

DA PROPRIEDADE LITTER.ARIA, SCIENTIFICA, ARTISTICA 
E INDUSTRIAL 

SECÇÃO I 

DIREITO AUTORAL 

Art. 657. Ao autor de obra litteraria, scientificíi ou 
artistica perteilce o direito exclusivo de reproduzil-a. 

§ 1. 0 Os herdeiros e successores do antor gosarão 
desse direito pelo tempo ele trinta annos. · 

§ 2. 0 Morrendo o auctor sem herdeiros ou succes
~ores, a obra cahe no domínio commum. 

Art. 658. Gosa dos direitos de autor, para os effeitos 
economicos garantidos por este Codigo, o edi_tor de 
obra composta de attigos ou trechos de autores ·diver
sos, formando um todo ; como jornaes, revistas, dic
cionarios, encydopedias e selectas. 

§ unico. Cada autor conserva, neste caso, o direito 
autoral sobre a sua _producção e poderá reproduzil-a 
em separado. 

Art. 659. O editor exerce tambem os direitos a que 
se refere o artigo antecedente, quando a obra fôr an" 
onyma ou pseudonyma. 

§ unico. Quando c.1 autor se fizer conhecido, assumirá 
o exercício de seus direitos, sem prejuizo dos -direitos 
adquiridos do editor. 

Art. 660. O direito autoral é extensivo á traducção 
de obra já cahida no domínio commum e a que houver 
sido permittida pelo autor da obra original ou, na falta 
deste, pelos seus herdeiros ou successore3; mas o tra
ductor não póde impedir outra traducção, que não seja 
mera reproducção da sua, salvo · si o autor tiver-lhe 
concedido este direito. 

Art. 661. Quando uma obra feita por collaboração 
não fôr susceptivel de divisão nem estiver cornprehen
clida na disposição do art. 658, os collaboradores gozam, 

' ,. 
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não havendo convenção em contrario, de direitos 
iguaes, não podendo qualquer delles, sem o consenti
mento dos outros, sob pena de indemnisação por perdas 
e damnos, reproduzil-a, nem autorisar a sua repro
ducção, salvo quando esta fôr feita na collecção de 
suas obras completas. 

§ llnico. Fallecendo um dos collaboradores sem suc
cessores, o seu direito accresce aos sobreviventes. 

Art. 662. No caso do artigo anterior, havendo des
accôrdo entre os collaboradores, decidirá a maioria 
numerica, e em falta desta, o juiz, a requerimento de 
qualqver delles. · 

§ 1.0 O collaborador dissidente póde recusar contri
buir para as despezas da r 0producção, abandonando 
sua parte nos lucros. Póde igualmente recusar que 
seu nome figure na obra . 

§ 2.0 Todavia, cada collahorador póde, individual
mente e sem assentimento dos outros, fazer valer seus 
direitos contra terceiros que não sejam legitimas 
representantes dos outros. 

Art. 663. O autor de composição musical, feita sobre 
texto poetico, pôde executai-a, publicai-a ou transmittir 
o seu direito, independentemente de autorisação do 
escriptor ; este porém deve ser indemnisado e conserva 
o direito á reproducção do texto sem musica. 

Art. 654. Aquelle que, legalmente autorisado, repro
duzir uma obra ele arte, por processo artístico differente 
ou pelo mesmo processo, si hou rnr novidade na com
posição, é considerado autor em relação á cópia. 

Goza igualmente dos direitos de autor, sem depen
denci~ de autorisação, o que assim reproduzir obra que 
tenha cahido no domínio publico. 

Art. 665. Si uma obra theatral on musical tiver sido 
publicada e exposta á venda, entende-se qne o autor 
consente na sua representação ou execução em qual
ciuer logar onde não se exigir retribuição pela sua 
audição. . 

Art. 666. O direito autoral sobre composições mu
sicaes ~omprehende a faculdade de fazer combinações e 
variações sobre motivos .da obra original, as quaes 
passarão a pertencer a seu autor, com as mesmas 
garantius do direito do autor da obra original, quando 
feitas com o consentimento do autor dos motivos . 

§ unico. A cessão de artigos jornalisticos não produz 
effeito, salvo convenção em contrario, além do prazo 
de vinte dias, a contaP da sua publicaçuo. Findo esse 
prazo, o autor recobra a plenitude do seu direito. 

Art. 667. A cessão, ou a herança, quer dos di
reitos de autor, quer da obra de arte, litteratura ou 
sciencia, não d~ o cj.ireito de modificai-a, o qual po
derá ser exermdo pelo autor, ein cada nova edição, 
respeitados os direitos do editor. 

Art. 668. A União e os Estados poderão desapropriar 
por utilidade publica, mediante indemnisação prévia, 
qualquer obra publicada, cujo dono não quizer reedital-a. 



92 CODIGO CIVIL BRAZILEIRO 

Àrt. 669. Pertencem á União, aos Estados e aos 
Municipios: 

I, os manuscriptos de seus archivos, bibliothecas e 
repartições; 

II, as obras encommendadas pelos respectivos go
vernos, e publicadas á custa dos cofres publicos. 

§ unico .. Não se comprehendem na propriedade do 
Estado as obras simplesmente subvencionadas pela 
União, Estados ou Municipios . 

Art. 670. As obras publicadas pelo Governo Federal, 
Estadoal ou Municipal cabem no dominio commum 
quinze annos depois da publicação, excepto os actos 
publicos e os documentos officiaes. 

Art. 671. Ninguem pôde reproduzir qualquer obra 
que ainda não tenha cabido no domínio commum, sob 
pretexto de annotal-a, commentnl-a ou melhoral-a, 
sem permissão do nutor ou de seu representante. 
Essas annotações ou commentarios podem, entretanto, 
ser publicados em separado e constituindo obra in-
dependente. -

§ unico. A permissão confere ao autor da repro
ducção os direitos ele que goza o autor da obra ori-
ginal. . . 

Art. 672. A permissão do autor é tambem neces
saria para se fazer resumo ou compendio de sua obra e 
dá ao autor destes, em relação ao resumo ou com
pendio, o direito conferido áquelle relativamente á 
obra original. . 

Art. 6'f3. E' igualmente necessaria, e produz os 
mesmos effeitos da permissão de que trata o artigo 
antecedente, a licença do autor ela obra primitiva para _ 
se · fazer do seu romance nma peça theatral ou se pôr 
em verso a sua obra escripta em prosa, e vice·-versa, 
ou tirar da sua obra o assumpto, o plano geral e o 
desenvolvimento dos seus episoclios. 

São livres as parodias que não forem uma verda
deira reproclucção da obra original. • 

Art. 674. Não se considera offensa ao direito autoral. 
. I, a reproclucç5.o de passagens ou trechos de obras 

já publicadas, e a inserção, mesmo integral, de pe~ 
quenas composições no corpo de obra maior, contanto 
que esta tenha caracter scientifico ou seja compillação 
composta para fim litterario, religioso ou didactico. 

Deverão ser indicados a obra de onde é extrahida, a 
passagem e o nome do autor; 

II, a reproducção, em diarios ou periodicos, de no
ticias e artigos sem caracter litterario ou scientifico, 
que tenham sido publicados em outros diarios ou pe
riodicos, devendo ser indicados o nome do autor e o 
elo jornal ou perioclico de onde foi feita a tràn
scripç5.o; 

III, a reproducção, . em diarios . e periodicos, de 
discursos pronunciados em reuniões publicas, qualquer 
que seja a sua natureza; 
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IV, a reproducção ele todos os actos puhlicos e 
documentos officiaes da União, dos Estados e dos Mu
nicípios; 

V, A citação em livros, jornaes ou revista, de 
i)assagens de qualquer obra com intuito de criticà ou 
polemica; 

VI, a cópia, feita á mão, de uma obra. qualquer, 
comtanto que não se destine á venda; 

VII, a reproducção, no corpo de um escripto, de 
obras de artes figurativas, comtanto que o escripto 
seja o principal e as figuras sirvam simplesmente 
para explicação do texto, sendo obrigatoria a indica
ção d') nome do autor ou da fonte que foi utilisada ; 

VIII, a utilis1ção de um trabalho de arte figurativa, 
para obter-se alguma obra nova ; 

IX, a reproclucção da obra de arte existente nas 
ruas e praças ; 
- X, a reproducção de reteatos ou bustos de en
commenda particular, quando feita pelo proprietario 
dos objectos-encommendados. A pe<:soa representada 
e seus successores immediatos podem oppôr-se á re
producção ou publica exposição do retrato ou busto. 

Art. 675. E' passive! de cessão o direito do autor· 
de ligar o seu nome a qualquer producto de sua in
telligencia. 

§ unico. Dará luga r á indemnisação por perdas e 
damnos ir usurpação elo nome do autor ou a sua 
substituição por outro, não havendo convenç!Io que a 
legitime. , · 

O autor ela usurpação ou substituição é, clemai,:;, 
obrigado a inserir na obra o nome do seu verdadeiro 
autor. 

Art. 676. Não constituem .direito autoral, para go
zarem de garantia, os escriptos prohibidos por lei e que 
por sentença forem manda elos retirar da circulação. 

Art. 677. Quem publicar obra inedita ou reproduzir 
obra om via de -publicac;ão ou já publicada, perten
cente a outrem, sem sua au~-orlsação ou consentimento, 
perderá, em beneficio do autor ou propr1etario, todos 
os exemplores da reproducçã© fraudulenta que lhe 
forem apprellendiclos, e pagar-lhe-ha, além disso; o 
valor ele toda a ediçJo, menos os ditos exemplares, 
pelo preço por que os exemplares legaes estiverem ú 
venda, ou em que forem avaliados. 

§ unico .. Não sendo conhecido o numero ele exem
plares fraudulento.mente impressos e distribuídos, 
pagará o transgressor o valoe de mil exemplares; 
além dos apprehendiclos. 

Art. G78. Quem vender ou expuzor á venda ou á 
leitura publk;a e ·remun-erada qualquer obra fraudu
lentamente impress1:1., será solidariamente responsavel 
coin o editor, nos termos declarados no artigo prece
dente; e, sl a obra fór impressa no estrangeiro, será 
o vendedor ou o expositor responsa vel como si fôra . 
editor. 
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Art. 679. Quem publicar qualquer manuscripto, 
sem permissão do autor ou de seus herdeiros ou 
representantes será responsavel por perdas e damnos, 

§ unico. As cartas-missivas não podem ser publi
cadas sem permissão dos seus autores ou de quem os 
represente, mas podem ser juntas como documento 
em autos judiciaes . 

Art. 680 . O rwtor ou proprietario, cuja obra fór frau
dulentamente reproduzida, póde, logo que tenha conhe" 
cimento do facto, pedir a apprehensão dos exemplares 
reproduzidos, sem prejuízo do· direito de indemnisação 
por perdas e damnos, ainda que nenhum exemplar 
seja achado. . 

Art . 681. Para gozar do direito autoral, o autor ou 
proprietario de qualquer obra repr:oduzicla pela typo
graphia, litographia, gravura, moldagem ou por qual
quer outro modo, deve depositar, para o respectivo 
regis tro, dous exemplares na Biblíotlleca Nacional, no 
Instituto Nacional de Musica ou na Escola Nacional de 
Bellas-Artes da Capital Federal, conforme a natu
reza da producção. 

As certidões do registro induzem a propriedade da 
obra, salvo prova em contrario. 

SECÇÃ.O II 

PRIVILEGIOS DE INVENÇÃO 

Art. 682. Os inventos industriaes pertencem aos seus 
autores. 

§ unico. A propriedade e o uso exclusivo são garan
tidos pot' patentes concedidas pelo Poder ExecuLivo 
Feueral . 

Art. 683. Constituem invenção ou descoberta: 
I, a invenção de novos productos Í.ndustriaes; 
II, a invenção de novos meios ou a upplicação nova 

de meios conhecidos para se obter um producto ou re
sultado industrial ; · · 

III, o melhoramento de invenção jà privilegiada, si 
tornar mais facH o fabrico do proclucto ou uso do invento 
privilegiado, ou si lhe augmentar a utilidade. 

Entendem-se por 11ovos, os productos, me,ios, appli
cações e melboramentos inclusLriaes que, ao tempo em 
que foi requerida a patente, não tiverem sido, dentro ou 
fóra do Brazil, empregados ou usados, nem se acharem 
descriptos ou publicados para o mesmo fim. 

Art. 684. Nõo podem ser objecto ele patente as in-
venções: 

I, contrarias á lei ou á moral ; 
II, offensivas da segurançça publica; 
IlI, nocivas á sande publica; 
IV, rrue não offerecerem resultado pratico industriaL 
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Art. 685. A patente será concedida pelo Governo, 
depois de preenchidas as formalidades prescrlptas nesta 
seccão e nos regulamentos administrativos. 

§' unico. Sa 1 vo o caso de envolver a ma teria da 
invenção infracção da lettra e do artigo antecedente 
ou de ter por objecto productos alimentares, chi
micos ou pharmaceuticos, a 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 responsabilidade do Go- · 
verno, quanto á novidade e utilidade da invenção. . 

Art. 686. Da propriedade da invenção deriva o direito 
exclusivo de produzir ou fabr-icar os objectos que a 
constituem ou em que se manifesta. Esta propriedade 
começa desde a data da patente e é restricta ao objecto 
na mesma patente especificado, sem se poder ampliar 
a outro, ainda que tenha intima connexão. 

Art. 687. O privilegio da invenção só vigorará até 
quinze annos, e o do melhoramento concedido ao seu 
autor valerá em quanto durar o daquella. 

§ unico. Si Jurante o privilegio, a necessidade ou 
utilidade publica exigir a vulgarisação da invenção ou 
o seu uso exclusivo pelo Governo, terá lugar a desapro
priação, mediante pagamento de um premio razoavel. 

Art. 688. A patente é transmissível por qualquer dos 
modos dê cessão ou transferencia, admittidos em di
reito ; mas essa transferancia, bem como a ela certidão 
do melhoramento, não produzirá effeito ernquanto não 
fôr devidamente registrada. 

§ unico. O cessionario tem os mesmos direitos que 
o cedente, tanto na invenção principal como no mell10-
ramento, salvo estipulação em contrario. . 

Art. 689. Si dous ou mais individuas requererem ao 
mesmo tempo privilegio para identica invenção, a pa
tente não será conc~clida sinão depois de apurada a 
prioridade <la invenção, mediante accordo ou em juizo. 

§ 1. 0 Si a patente for concedida a dous ou mais co-in
ventores ou se tornar commum por titulo de doação ou 
successão, cada um dos cornproprietarios poderú usar -~ 
della livremente . 

§ 2. 0 Si fôr dada ou deixada em· usofructo, será o 
usufructuario obrigado, quando o seu direito cessar 
pela extincção do usufructo ou terminação do prazo do 
privilegio, a dar ao dono da propriedade o valor em que 
esta for estimada, com relaçi:io ao tempo <la duração do 
usufructo. 

Art. 690. A prioridade do direito de propriedade do 
inventor que, tendo requerido patente em nação estran
geira, fizer igual pedido no Brazil, dentro de sete mezes, 
não fica invalidada por factos qué occorram durante 
esse periodo, como sejam - outro igual pedido, publi-
cação, uso ou emprego ela invenção . · 

Art. 691. Ao inventor que antes de obter potente, 
pretenda experimentar em publico a sua invenção, ou 
queira exhiNl-a em exposição of.ficial ou reconhecida 
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officialmente, se dará titulo de garantia provfsoria pelo 
prazo e com as formalidades exigidas. · 

Art. 692. Durante o primeiro anno do privilegio, só 
o proprio inventor ou seus legítimos sucessores podem 
obter o privilegio de melhoramento da propria in-
venção. . 

Será., comtudo, permittido a terceiro apresentar pe~ 
dido no dito prazo para firmar direito. 

Art. 693. O inventor do melhoramento não póde 
. usar da industria melhorada, emquanto durar o privi
legio da invenção principal, sem auctorisação dó seu 
auctor, nem este empregar o melhoramento sem 
accordo com aquelle. 

Art. 69L Ao inventor privilegiado, que melhorar a 
propria invenção, se dará certidão do melhornmento. 

Art. 693 . A patente fica sem effeito por nullidade ou 
caducidade. · 

§ 1. 0 Será nulla a patente : 
I, si na sua concessão se tiver infringido alguma 

das disposições dos arts . 682 a 68i ; 
II, si o concessionaria não tiver tido a prioridade; 
Ili, si o concessionaria ti ver faltado a verdade ou 

occultado materia essencial no relatorio descriptivo 
da invenção, quanto ao seu objecto ou modo de usai-a; 

IV, si com intuito fraudulento a denominação da 
invenção fôr diversa do seu objecto real ; 

V, si o melhoramento não tiver a indispensavel 
r elação com a invenção principal e puder constituir 
industria separada, ou si tiver havido preterição da 
preferencia estabelecida no art. 692. 

§ 2. ° Caducará a patente : 
I, não fazendo o conces·sionario o uso efiectivo da 

invenção, dentro de tres annos, contados da data ela 
patente; 

II, interropendo o concessionario o uso effectivo da 
inv~n,ção por mais de um anno, salv9 motivo de força 
mator; 

III, não pagando o concessionario as annuidades nos 
· prazos regulamentares ; . 

IV, não conslituindo o concessionario residente no 
estrangeiro, procurador para represental-o perante o • . 
Governo, em juizo ; 

V, havendo renuncia expressa da patente ; 
VI, cessando por qualquer causa a patente ou titulo 

estrangeiro sobre a invenção tambem privilegiada no 
Brazil ; 

VII, expirando o prazo do privilegio. 
Art. 606. A nulliclade da patente e da certidão do 

m elhoramento será declarada por sentença judici.;i.l em 
acção ordinaria, e a caducidade por decreto do Governo. 

Art. 697. Iniciada a acção judicial, nos casos dos 
ns. 1, 2 e 3 do art . 684 § 2°, ficarão suspensos, até final 
decisão, os effe.itos ãa patente e o uso ou empregado 
invenção. 
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Mas, si a patente ni:ío fôr annullada, será o conces
sionario restituido ao uso e gozo della por todo o prazo 
elo privilegio. 

Art. 698. São considerados infractores do privilegio: 
I, os que, sem licença elo concessionario, fabricarem 

os productos, empregarem os meios, ou fizerem as 
applicações que forem objecto da patente ; 

II, os que importarem, venderem ou expuzerem á 
vendn, acceitarem ou receberem, para o fim de serem 
vendidos, productos contrafeitos da industria privile..: 
giada, sabendo que o são. , 

Art. 699. O concessionaria tem direito á indemnisa
ção, por parte dos infractcres, pelo damno causado ou 
que lhe poderiam causar, bem assim a 'adjudicação 
dos productos, contrafeitos, e dos apparelhos e instru
mentos, que servirem a contrafaCÇê,O. 

Art. 700. Na expedição da patente ao inventor ou da 
, certidão do melhoramento, e nos demais casos omissos 

nesta secção, bem como nos de accordo internacional, 
observar-se-ha o que for determinado nos regulamen
tos administrativos e tractados. 

SECÇÃO III 

MARCA DE FABRICA 

Art. 701. E' permittido a qualquer fabricante ou in
dustrial assignçilar os productos da sua fabrica ou in
dustria por meio de marcas especiaes. 

§ 1. 0 Estas marcas podem consistir em tudo que, 
não sendo prohibido por este Codigo, faça differençar 
os objectos de outros identicos ou semelhantes, de pro
veniencia diversa. 

§ 2. 0 Qualquer nome, denominação necessaria ou 
vulgar, firma ou razão social, e as lettras ou cifras só
mente serv.irão para esse fim, revestindo fórma espe
cial. 

Art. 702. São condições essenciaes para garantia do 
uso exclusivo das marcas o seu registro, deposito e pu-
blicidade. · , 

Art. 705. E' prohibido o registro de marca que con
tiver ou consistir em : 

I, al'mas, brazões, medalhas ou distinctivos publicas 
ou officiaes nacionaes ou estrangeiros, quando para o 
seu uso não tenha havido autorização competente . 

II, nome commercial ou firma social, de quem legiti
mamente o não possa usar e requerer registro ; 

III, indicação de localidade determinada ou estabeleci
mento, que não seja o da proveniencia elo objecto, quer 
á esta indicação esteja junto nome supposto ou alheio, 
q11er nfio; 

IV, palavras, imagens ou representaçõea, que envol
vam offensa individual ou ao decoro publico; 

7 
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V, reproducção de outra marca já registrada para 
objecto da mesma especie; 

VI, imitação total ou parcial de marca já regis
trada para producto da mesma especie, que . possa 
induzir em erro ou confusão o comprador._ 

Considerar-se-ha verificada a possibilidade de erro 
ou cohfusão, sempre que as differenças das duas 
marcas não possam ser reconhecidas sem exame 
attento ou confrontação. 

Art. 704. No registro da marca observar-se-ha em 
todo o caso o. seguinte: · 

I, a précedencia no diç1. e hora de apresentação 
da marca, estabelece preferencià para o registro em 
favor de quem o requerer; e, na simultanejdade 
desse acto relativamente á duas. ou mais marcas 
identicas ou semelhantes, será admittida a daquelle 
que a tiver usado ou possuido por mais tempo, e 
na falta deste reqüisito, nenhuma será registrada, 
sem que os interessados a modifiquem ; 

II, 1hovendo-se duvida sobre o uso ou posse da 
m~rca, determinará a repartição publica competente 
para o registro que os interessados liquidem a ques
tão perante os tribunaes, procedendo ao registro na 
conformidade do julgado; 

III, si marcas identicas ou semelhantes· forem re
gistradas em repartições diversas, prevalecerá a ele 
data anterior, e, no caso de simultaneidade do re
gistro, qualquer dos interessados poderá recorrer 
aos tribunaes, que decidirão qual deva ser mán
tida, tendo em vista o que está disposto no n. 1°· 
deste artigo ; 

IV, a repartição a que fôr presente certidão de 
estar ajuizada a acção, a que se rerere o numero 
antecedente, ordenará, logo, que fique suspenso o 
registro até decisão final da causa, deliberação que 
será publicada no Jornal official, â- custa do inte
ressa.do. . -

Art. 705. Do despacho que negar ou admittir regis
tro haverá o recurso que fôr estabelecido nas leis de 
pr9cesso. 

Art. 706 . A falta, porém, de interposição do recurso 
ou o não provimento deste não derime o direito que a 
outrem assista de propor acção para annullar o registro 
feito contra o disposto nos arts. 703 e 704, ou obrigar o 
concurrente, que tenha direito a nome identico ou seme
lhante, a modifical-o por fórma, que seja impossível 
erro ou confusão. 

§ unico. Esta ultima acção sómente compete a quem 
provar posse anterior da marca ou nome para uso 
industrial, embora não o tenha registrado ; e prescreve 
depois de seis mczes contados do registro. 

Art. 707. O registro prevalece para todos os effeitos 
por quinze aimos, findo os quaes póde ser renovado, e 
assim por deante. · 

' 
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§ unico. Considerar-se-ha sem vigor o registro si, 
dentro do prazo de tres annos, o dono da marca regis
trada della não fizer uso. 

Art. 708. A marca sómente póde ser transferida com 
o genero de industria, para o qual foi adoptada, e disso 
far-se-ha no registro a competente averbação á vista 
de documentos auther~ticos. Igual averbação terá logar 
si, alteradas as firmas sociaes subsistir a marca. -

Em ambos os casos é necessario a publicidade. 
Art. 709. O interessado póde requerer: 
I, busca ou vistoria pl;!.ra verificar a existencia de 

marcas falsificadas ou imitadas, ou de producto que as 
contenha; . 

II, apprehensão e destruição de marcas falsificadas 
ou imitadas nas officinas, em que se preparem, ou onde 
quer que sejam encontradas, antes de utilisadas; 

III, Destruição das marcas falsificadas ou imitadas 
nos volumes ou objectos que as contiver antes de serem 
despachados .nas revartições fiscaes, ainda que fiquem 
estragados os envolucros e os proprios productos, 
assim como apprehensão e depositp de productos re
vestidos de marca falsificada, imitada, ou quê indique 
falsa providencia, nos termos do art. 703 n. 3°. 

§ 1.. 0 A apprehensão e deposito só tem logtlr como 
. preliminares da acção ou no correr della, fieando de 
nenhum effeito, se a acção não for intentada no prazo 
de trinta dias. · 

§ 2. 0 Os objectos apprehendidos servirão para ga
rantir a effectividade da multa e dà indemnisação da 
parte, para o que serão vendidos em leilão publico no 
correr da acção, se/facilmente se deteriorarem, ou na 
execução. 

Art. 710. Qualquer das _diligencias do artigo ante
cedente será ordenada ou deprecada pelo juiz ou tri
bunal competente, desde que a parte füstruir o seu re
querimento coin certidão do registro da marca, obser
vando-se no caso de busca as disposições das leis ele 
processo, podendo o juiz, quando o julgar conveni-
ente, exigir caução. --

E' desnecessaria a exibição da certidão do registro 
nos casos do art. 703. . 

Art. 711. Sem exhibíção da certidão do registro 
nenhuma acção será admittida em Juizo, excepto a do 
art. 704 n. 2°, ficando, porótn, salvo ao prejudicado o 
direito á indemnização, devida pela apropriação da 
marca, de que usasse anteriormente uo registro. 

Art. 712. As disposições antecedentes são applica
veis a brazileiros on extrangeiros, estabelecidos fóra 
do Brv.zil, nus $eguintes .condições : 

l, que entre a: Republica e a Nação, em cujo terri
tori.o existam os referidos estabelecimentos, haja 
convenção diplornatica assegurando reciprocidade de 
garantia para as marcas brazileiras; 

II, que as marcas tenham sido registradas l'.l.a con .. 
formlclade da legislação ioca1 ; 
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III, que tenham sido depositadas na repartição com
petente o respectivo m~dolo e certidão do registro ; 

IV, que a certidão e explicação da marca tenham 
sido publicadas nos jornaes officiaes. 

Ar t. 713. São lambem appllcaveis ás marcas indus
triaes os r1°gulamentos expedidos pelo Governo e rela
tivos,..ao respectivo registro, bem assim as convenções 
e tratados diplomaticos concernentes a sua effectiva 
garantia. 

TITULO III 

DIREITOS REAES SOBRE COISAS ALHEIAS 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 714. São direitos reaes, além da propriedade: 
I, a Emphyteuse; 
II, as Servidões; 
III, o Usufructo ; 
lV, o Uso; 
V, a Habitação; 
VI, as Rendas constiLuiclas expressamente sobre os 

immoveis ; 
VJI, o Penhor ; 
VIII, a Antichrese ; 
lX, a Hypotheca. 
ArL 715. Os direitos reaes sobre cousas moveis, 

quando constituídos ou transmitticlos por actos entre · 
vlvos, adquirem-se sómente com a tradição. 

Art. 716. Os direitos reaes sobre immoveis consti
tuídos ou trasmitticlos por actos entre vivos, adquirem
se unicamente depois da inscripção, 1m registro predial, 
dos respectivos títulos, salvo os casos expressos neste 
Codigo . 

Ar t. 717. Os direitos reaes passam com o irnmovel 
para o clonlinio do comprador ou successor; os demais 
se haverão como obrigações pessoaes. 

§ unico. Os impostos que recahem sobre predios 
trausmittem-se aos adquirentes. 

CAPITULO II 

DA EMPHYTEUSE 

Art. 718. A emphyteuse ou aforamento resulta de 
acto entre vivos ou de ultima vontade, pelo qual o pro
prietario attrihue a outrem o domínio util do immo
vel. paganrlo o emphyteuta ao senhorio directo uma 
peD,',ão an ,.ual certa e invariavel. 
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Art. 719. O contracto de emphyteuse é perpetuo. A em·· 
phyteuse por tempo limitado considera-se arrenda~ 
mento, e como tal é regulada. 

Art. 720. Só podem ser objecto ele emphyteuse terras 
não cultivadas ou terrenos que se destinem á edifica-
ção. . . 

Art. 721. E' da substancia do contracto de emphyteusé 
a escriptura publica. 

ArL 722. Os bens emphyteuticos transmittem-se por 
herança na mesma ordem estabelecida para os bens 
allodiaes no liv. IV tit. II cap. II ; mas; não podem ser 
divididos em glebas sem consentimento do senhorio. 

Art. 723. O thesouro achado no terreno aforado, divi
de-se entre o emphyteuta e o inventor. 

Art. 724. E' obrigado o emphyteuta a satisfazer os 
impostos e osonus reaes que geavarem o irnnovel. 

Art. 725. O enphyteuta não póde vender nem dar em 
pagamento seu dominio util, sem previo aviso ao se
nhorio directo para que este exerça o direito de opção ; 
e o senhorio directo tem trinta dias para declarar, por 
escripto, déltado e assignado, que quer a preferencia na 
alienação, pelo rriesmo 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. 726. O direito de µreferencia compete igual-
. mente ao foreiro no ·caso de querer o senhorio vender 

o dominio ·ctirecto ou dal-o em pagamento. Para este 
effeito, ficará o dito senhorio sujeito a mesma obrigação 
que é imposta ao foreiro em analogas circumstancias. 

AJJt. 727. Si o emphyteuta não cumprir o preceito 
imposto pelo art. 725, poderá o senhorio directo 9sar, 
não obstante, de seu direito de preferencia, havendo o 
predio do poder do adquirente, pelo preço da acquisição. 

Art. 728 . .Sempre que se realizar a transferencia do 
domínio util, por venda ou dação em pagamento, o 
senhorio directo que não usar ela opção, tem direito a 
receber do alienante· o laudemio, que será de dous e 
meio por cento sobr.e o preço da alienação, si outro 
não tiver sido fixado no titulo de aforamento. 

Art. 729. O foreiro não tem direito á .remissão do 
fôro, por esterilidade ou destruição · parcial do predio 
emphyt,eutico, nem pela perda tutal de seus fructos; 
póde, porem, em taes casos, abandonai-o ao senhorio 
direcLo e razer inscr~ver o acto de renuncia, ii1depen-' 
dente de assentimento delle. 

Art. 730. O emphyteuta póde doar, trocar ou dar em 
dote o predio aforado por cousa não f'ungivel, avisando 
o senhorio directo, dentro ele sessenta dias, contados do 
acto da transmissão, sob pena de · ficar responsavel 
pelo pagamento do fôro . 

Art. 731. No caso de ser penhorado o predio empra
zado, por dividas do emphyteuta o senhorio directo 
deve ser citado para ai:sistir a pr-aça, e terá preferencia, 
quer no caso de arrematação, ·soJJ os outros lançadores, 
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em iguoldarle de condições, quer no caso de adjudi
cação, por falta de lançadores. 

Art. 732. Quando o pr-edio emprazado vier a per
tencer a varias pessoas, devem estas, dentro de seis 
mezes, eleger um cabecel> sob pena de devolver-se ao 
senhorio o direito de escolha . 

Feita a Gscolha, todas as acções do senhorio contra 
os foreiros serão propostas cc,ntra o cabecel, salvo a 
este o direito regressivo contra os outros pelas respe
ctivas quotas. 

§ unicq. Si, porém, o senhorio directo convier na 
divisão do prazo, cada urna das glebas em que fôr 
dividido constituirá prazo distincto. · 

Art. 733. Si a emphyteuta pretender abandonar 
gratuitament@ ao senhorio o predio aforado, poderão os 
credores prejudicados com o abandono oppor-se, pre
stando coução pelas pensões futuras, até que sejam 
pagos de suas dividas. 

Art. 734. A emphyteuse extingue-se: 
I, pela natural deterioração do predio aforado de 

modo que o seu valor não equivalha ao capital corres
pondente ao fôro e mais um quinto deste ; 

II, por commisso, deixando o foreiro de pagar as pen
sões devidas, por tres annos consecuttvos, sendo neste 
caso o senhorio obrigado a indemnisar as benfeitorias 
necessarias. 

III, t'allecendo o ernpbyteuta sem herdeiros, salvo o 
direito dos credores. · 

Art. 735. Todos os aforamentos, salvo accorclo entre. 
ns partes, são resgataveis trinta nnnos depois de con
stituidos, mediante pagamento de vinte pensões an
nuaes pelo foreiro, que não poderá no seu contracto 
renunciar o direito ao resgate, nem contrariar as dis
posições imperativas deste ca pltulo. 

Art. 736. A suh-emphyteuse está suJeHa as m~mas 
disposições que a emphyteuse~ A dos terrenos de ma
rinha e accrescidos serà regulada em ler especial. 

CAPITULO IV 

DAS SERVIDÕES PREDTAES 

SEdÇÃO I 

CONSTITUIÇÃO DAS siR17IDÕES 

Art. 737. A servidão predial é estabelecida sobre um 
predio em favor de outro, pertencente a diverso dono. 
Em razão della, o proprietario do predio serviente é 
impedido de exercer alguns de seus direitos domini
caes, ou tem de tolerar que o proprtetario do predio 
dominantA se utilise do serviente para certo fim. 

Art. 738. A servidão não se presume; na duvida o 
predio é reputado livre, -
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Art. 739. As servidões não apparentes só podem 
E"er estabelecidas por meio de inscripção no registro 
predial. 

Art. 740. A posse continua e não contestada da ser
vidão, por espaço de dez ou vinte annos, nos termos 
do art. 559 auctorisa o possuidor a fazel-a inscrever 
em seu nome no registro predial, servindo-lhe de titulo 
a sentença que julgar consummada o usucapião. 

§ unico. Si o possuidor não tiver titulo, o prazo do 
usucapião será de trinta annos. 

Art. 741. O dono de uma servidão tem direito de 
fazer todas as obras necessarias para o uso e conser
vação della. Si a servidão pertencer a varios predios 
serão as despezas rateadas entre os respectivos donos. 

Art'. 742. Salvo disposição expressa no titulo, as re
feridas obras devem ser feitas pelo dono do predio do
minante. 

§ unico. Quando esta obrigação incumbir ao dono 
do predio serviente, este póde exonerar-se, aban
donando a propriedade ao dono do dominante. 

ArL. 743. Ao dono do predio serviente não é licito 
embaraçar ou diffiéultar, por qualquer modo o legitimo 
exercício da servidão~ 

.Art . 744. Póde o dono do predio serviente mudar a 
servi.dão de um local para outro, comtanto que o faça 

· a sua custa e em nada diminua as vantagens do predio 
dominante. 

Art. 7 45. O exerc'icio da servidão deve restringir-se 
às necessidades do predio dominante e evitar, quanto 
possível, maior encargo ao predio serviente. 

·§ unico. Constituida para determinado fim, não 
póde ser ampliada a outros, salvo o di~posto no artigo 
seguinte. 

Art. 746. Nas servidões de transito, a mais onerosa 
inclue a menos onerosa, e a menos onerosa exclue a 
mais onerosa. ·· 

Art. 747, Si as necessidades da cultura do predio 
dominante exigirem maior e~tensão á servidão, devi;) 9 
dono do serviente supportal-a ; mas, tem direito de ser 
indemnisado, na razão do excesso. 

§ unico. Si porém, a maior extensão fór devida á 
mudança do modo de exercer a sécvidão, por exemplo, 
si se pretender construir um edificio em terreno ante
riormente destinado á cultura, póde o dono do predio 
serviente oppor-se á extensão da mesma servidão. 

Art. 748. As servidões prediaes são indiyisiveis. 
~ubsistem, no caso de partilha, em beneficio de cada 
um dos quinhões do predio dominante, e contin·uam a 
gravar cada um dos do predio serviente, salvo si, por 
sua natureza ou destino, só se appHcarem a uma parte 
determinada dos predios. 

Art. 749. As servidões que, antes da execução deste 
Codigo, se constituíam . independentes de inscripção, e 
que, na conformidade delle, devem ser inscriptas, po
derão sel-o dentro de um anno contado claquella data. 
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SEéÇÃO II 

EXTINCÇÃO DAS SERVIDÕES 

Art. 750. Salvo caso de desapropriação, a servidão 
uma vez h1scripta, só se extingue, em relação a tercei
ros, pelo co n cellam en to , 

Art. 751. O dono do predio serviente póde obrigar o 
do d•)minante a consentir no cancellamento, e promo
vel-o, apezar da oppos.ição deste: 

I, quando o titular houver renunciado a sua servidão; 
II, quando a servidão fôr de passagem, que tenha 

cessado pela abertura de estrada publica, accessivel ao 
predio dominante ; 

III, quando o dono do predio serviente resgatar a 
servidão. 

Art. 752. As servidões prediaes extinguem-se : 
I, pela reuni~o dos dous predios no domínio da 

mesma pessoa; 
II, pela suppressão das respectivas obras por effeito 

de contracto ou de outro titulo expresso ; 
III, pelo não uso durante dez annos continuas. 
Art . 753. Quando as referidas servidões se acharem 

inscriptas, a perfeiç.:io do contracto ou a consummação 
da prescripção, que as extingue, confere apenas ao 
dono do predio serviente o direito de as fazer cancellar. 

Art. 754. Si o preclio dominante estiver hypothecado 
e a servidão fôr mencionada no titulo hypothecario, é 
tambem preciso o consentimento elo credor para o can
cellamento da servidão. 

CAPITULO V 

DO USUFRUCTO 

SECÇAO I 

DISPOSIÇÕES GERA1'JS 

Art. 755. O direito real de auferir de urna cousa os 
proveitos e utilidades ti que se presta pode estar tem
porariamente separado da propriedade, e constitue 
usufructo. 

Art .. 756. O usofructo pode recahir sobre um ou mais 
bens, moveis ou immoveis, sobrepatrimonio inteiro ou 
em parte deste. -Pode tarnbem limitar-se a certos 
proveitos e utilidades. 

Art. 757. O usuf'ructo de imrnoveis, quando não re 
sultar do direito de farniiia, depende de inscripção no
registro predial. 

Art. 758. O usufructo extende-se aos accessorios e 
accrescimos da cousa~ salvo disposição em contrario, 
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Art . 759. O usufructo é inalienavel, salvo si a 
alienação for feita ao nú proprietario, mas o exercicio · 
póde ser cedido por titulo gratuito ou oneroE)o, 

SECÇÃO II 

DIREITOS DO USUFRUCTUAR IO 

Art. 7GO. O usufructuario tem o direito de posse 
uso, administração e percepção dos fructos. 

Art. 761. Quando o usufructo recahe sobre titulos 
de credito, o usufructuario tem o direito não só de 
cobrar as respectivas dividas como ó de empregar 
a importancia dellas. Toda via, o emprego corre por 
sua conta e risco, e, cessando o usufructo, tem o 
proprietario o d·ireito de exigir o dinheiro em especie, 
em logar de novos títulos. 

Art. 762. Quando o usufructo recahe sobre a polices 
da divida publica ou titulas semelhantes, de cotação 
variavel, a alienação clelles só póde ter logar me
diante accôrdo prévio entre o usufructuario e o proprie-
tario. · _ 

Art. 763 . O usufructuario faz seus os fructos na
turaes, pendentes ao tempo em que começa o usufructo 
sem obrigação de pagar despezas de producção, salvo 
direito adquirido de terceiro. 

§ unico. Os fructos naturaes, porém, pendentes ao 
tempo em que cessa o usufructo, pertencem ao pro
prietario, egualmente sem compensação de despezas. 

Art. 764 . As crias dos animaes pertencem ao usu
fructuario, deduzido o numero necessario para com
pletar o que tinha o gado, quando começou o usufructo. 

Art. 765. Os f'ructos civis vencidos na data em que 
começa o usufructo pertencem ao proprietario, e os 
vencidos na data em que cessa o usufructo são do 
usufructuario. 

Art. 766. O usul'rúctuario póde desfructar por si, ou 
mecliaute arrenda·mento, o p'redio usufruido, mas não 
mudar o genero de cultura sem licença do proprie
tario ou autorisação expressa· no titu~o; salvo si por 
algum outro titulo, como de pai ou. de marido, Livt:)r 
direito de fazel-o. 

Art. 767. Si o usufructo recahe sobre f'lrJrestas ou 
minas, podem o proprietorio e o usufructuario prefi
xar a amplitude do gozo e o modo de exploração. 

Art , 768. As cousas que se consomem pelo uso 
cahem immediatamente no domínio do usufructuario, 
mas este ficn obrigado a restituir, findo o usufructo, 
quantidade igual do mesmo genero e qualidade, ou, 
na falta, o seu valor, pelo preço . corrente ao tempo 
da restituicão. . 

§ unico. ·si, porém, as referidas cousas foram ava
liadas no titulo constitutivo do usufructo, salvo clau
sula expressa em contrario, o usufructuario é obrigado 
a ps.gal-as pelo preço da avaliação. 



106 CODlGO CIVIL BRAZILEIRO 

Art. 769. O usufructuario não tem direito á parte 
do thesouro achado por outrem, nem ao preço pago 
pelo vizinho do predio usufruido, para obter meação 
de parede, muro, cêrca, ou valla. 

Art. 770. Não tem applicação o disposto no artigo 
antecedente, segunda parte, quando o usufructo fàr 
de universalidade oq de quota, parte de bens. 

SECÇÃO III 

OBRIGAÇ1S ms DO USUFRUOTUARIO 

Art. 771. O usufructuario deve, antes de entrai· na 
posse do usufructo, fazer á sua custa inventario dos 
bens que recebe, determinando ó estado em que se 
acharem e dar caução, fidejussoria ou real, si lhe fôr 
exigida, de velar pela sua conservação e entregal-os, 
findo o usufructo; 

Art. 772. O usufmctuario, que não quizer ou nlío 
puder dar caução sufflciente, perde o direito de admi
nistrar o usufructo e, neste caso, os bens serão ad
ministrados pelo proprietario, que ficará obrigado, 
mediante caução, a entregar ao usufructuario o ren
dimento delles, deduzidas as despezas da adminis
tração, entre as quaes se inclue a quantia marcada 
pelo juiz para pagamento do trabalho do administ~ador. 

Art. 773. Não é obrigado á caução: 
I, o doador que reserva para si o usufructo da cousa 

doada, · 
II, o pae e mãe usufructuarios dos bens de seus 

filhos menores. 
Art. 774. o usufructuario não é obrigado a pagar 

as deteriorações resultantes do exercício regular do 
usofructo. 

Art. 775. Incp:rpbem ao usufructuario : 
I, ás despezas ordinarias para consérvação dos bens 

no estado em que os recebeu ; 
II, os fóros, pensões e impostos reaes devidos pela 

posse ou rendimento da cousa usufruida. 
Art. 776. Incumbem ao proprietario as reparaçõe.s 

extraordinarias e as que não forem modicas ; mas o 
usufructuario deve pagar-lhe os 'juros do capital de.s
pendido, qúando forem necessarias á conservação ou 
augmentarem o rendimento da cousa usufruida. 

§ unico. Não se consideram modicas ·as despezas 
que excederem a dous tercos dós rendimentos liquidos 
de um anno. 

Art. 777. Si a cousa .e.stiver segura, cabe ao usufru
ctuario a obrigação de satisfazer as contribuições do 
seguro, durante o usufructo. 

Si o seguro fôr feito pelo usufructuario, deve sel-o de 
modo. que_ o direito . contra o segurador pertença ao 
J)ropr1etar10. 
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. -
Em qualquer hypothese, o direito do usufructuario 

fica subrogado no valor da indemnisação do seguro. 
Art. 778. Si o usufructo fôr de cousa singular ou de 

parte della, o usufructuario só será obrigaçto aos juros 
das dividas que a cousa garante, quando isso fôr ex
presso no titulo respectivo. 

Si fôr de um pa trimonio ou parte deste, o usufru
ctuario é obrigo.do pelos juros da divida que grava o 
usufructo. 

Art: 779. Si um edificio sujeito a usufructo fôr des
truiclo sem culpo. do proprietario, ni:ío é esle obrigado 
a reconstruil-o, nem o usuf'ructo se restabelece com a 
reconstrucção, á sua custa ; mas, si o predio estava se
guro, a indemnisaçã.o paga fica sujeita ao onus do usu
fructo. 

Si a indernniso.ção do seguro fôr applicada á recon
strucção do predio, restabelece o usufructo. 

Art. 780. Tambem fica subrogada no onus do usu
fructo, em Jogar do predio, a indemnisaçi'.\a paga, em 
virtude de desapropriação, ou por terceiro, em con.se
quencia de perda ou de deterioração devida á culpa ou 
dólo. · 

SECÇÃO IV 

EXTINÇÃO DO USUFRUCTO 

Art. 78L O usufr·ucto extingue-se : 
11 pela morte do usufructuario ; 
II, pelo termo de sua duração ; 
III, pela cessação da causa de que se origina ; 
IV, pela destruição da cousa, si não fôr fungivel 

guardadas as disposições dos arts. 777, 779, 2ª parte 
e 780; · 

V, pela consolidação; 
VI1 pela prescripção ; 
VII, pelo abuso do usufructuarió, alienando, dete

riorando ou deixando cahir em ruinas os bens, por falta 
de reparações ordinarias. 
~ Art. 782. Constituído usufructo em favor ele duas ou 
mais pessoas, extinguir-se-ha, parcialmente, pelo falle
cimento de cada uma, salvo o direito de accrescer 
quando expressamente conferido. · 

Art. 783. O usu fi'Ucto constitui do em favor ele pessoa 
jurídica extingue-se com esta, ou no fim ele WO annos 
da data em que começou a ser exercido. 

CAPITULO VI 

D:) USO 

Art. 784. O usuario tem direito de· fruir as utilidades 
da cousa dada em uso, quanto baste pnra satisfação de 
suas-necessidades pessoaes e de sua familia . 
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Art. 785. As necessidades pessoaes do usuario serão 
julgadas em relação a sua condição social e ao logar 
onde viver. 

-Art. 786. As necessidades da familia do usuario com
prehendem: 

I, as.de seu conjuge ; · . 
II, as de seus filhos não casados, ainda que illegi

timos; 
III, as das pessoas de seu serviço domestico. - . 
Art. 787. São applicaveis ao uso as disposições rela

tivas ao usufructo não contrarias á natureza deste 
direito. · 

CAPITULO VII 

DA HABITAÇÃO 

ArL . 788. Quando o uso consistir no direito de habitar 
gratuitamente casa alheia, o titular deste direito não a 
póde alugar, nem emprestar, mas simplesmente oc-
cupal-a com sua familia. · 

Art. 789. Si o direito real de habitação fôr constituído 
em favor de duas ou mais pessoas, qualquer dellas que 
habitar só a casa não tem obrigação de pagar aluguel 
á outra ou ás outras, mas não lhes póde impedir que 
exerçam o direito que lhes compete, quando o queiram 
fazer. 

Art. 790. São applicaveis á habitação as disposições 
relativas ao usufructo não contrarias á natureza deste 
direito. 

CAPITULO VIII 

DAS RENDAS CONSTITUIDAS SOBRE OS IMMOVEIS . 
Art. 791. No caso de desapropriação por necessidade 

ou utilidade publica, o preço do immovel ficará sujeito 
á constituição de nova renda e o mesmo terá logar em 
relação a indemnisação do seguro. 

Art. 792 O pagamento da renda constituido sobre 
um immovel, incumbe de pleno direito ao adquirente 
do predio gravado·. Esta obrigação extende-se as 
rendas vencidas antes da alienação: salvo o direito 
regressivo do adquirente contra o alienante. 

Art. 793 . O immovel sujeito a prestações de renda, 
póde ser resgatado, pagando o devedor um capital em 
dinheiro, cujo rendiment_o calculado pala taxa legal 
dos juros garanta ao credor renda equivalente. 

Art. 794. No caso de fallencia, insolvencia ou ex
ecução do predio gravado, o credor da renda tem pre
ferencia aos outros cred1)res para haver o capital in

. dicado no artigQ antecedente. 
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Art. 795. A renda constituida por disposição de ul
tima vontade, começa a ter effeito desde a morte . d? 
constituinte, mas não valerá contra terceiros adqui
rentes, emquanto não for inscripta no competente re
gistro. 

Art. 796. Nb caso de transmissão do predio gravado 
a muitos sucessores, o onus real da renda continua a 
pezar sobre todas as suas partes. 

CAPITUDO IX 

DOS DIREITOS REAES DE GARANTIA 

Art. 797. Nas dividas garantidas por penhor, anti
chrese ou hypotheca, a e.ousa dada em garantia fica 
sujeita, por vinculo real, ao cumprimento da obrigação. 

Art. 798. Sómente póde empenhar, dar em anti
chrese ou·hypothecar quem pôde alienar, e só podem 
ser dadas ei:n penhor, antichrese ou hypotheca as 
cousas que podem ser alienadas. 

§ unico. O dominio . superveniente revalida, desde a 
inscripção, as garantias reaes estabelecidas por quem 
possuia a cousa u titulo de proprietario. 

Art. 799. A cousa commum não póde ser dada em 
: garantia real, na sua totalidade, sem o consentimento 

dos proprietarios, mas cada co-proprietario póde hypo· 
thecar individualmente a parte que tiver no immovel 
commum, si este for manifestamente divisível e só a 
respeito desta parte subsistirá a hypotheca. 

Art. 800. O pngumento de uma ou mais parcellas da 
divida não importa desoneração correspondente. da 
garantía, ainda cjue comprehenda diversos bens, salvo 
disposição expressa do titulo ou da quitação. 

Art. 801. O credor pignoraticio ou hypothecario tem 
direito de excutir a cousa empenhada ou hypothecada 
e fazer-se pagar de preferencia aos outros credores, 
guardada a prioridade da · inscripção, quanto á hy
potheca. 

Art. 802. O credor antichretico tem direito de reter 
a cousa em seu poder, emquanto a divida não for paga. 
Extingue-se, porém, esse direito decorridos 30 annos,. 
da data da inscripção. 

Art. 803. Os contractos de penhor, antichrese e hy
potheca devem declarar, sob pena de não valerem 
contra terceiros: 

I, o total da divida ou, quando não for liquida, o ma
ximo da responsabilidade; 

II, o prazo fixado para o pagamento; 
, III, a taxa dos juros ; 

IV, a cousa dada em garantia e o seu valor estimado. 
Art. 804 . A divida considera-se vencida, si a cousa 

soffrer deterioração ou depreciação que torne insuf
ficiente a garantia, e, intimado o devedor, não quizer 
ou não puder ref orçal-a. 
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Art. 805. A insolvencia do devedor acarreta o venci
mento da divida. 

Art. 806. Tambem se reputa vencida a divida, 
quando for desapropriada a cousa dada em garantia. 

Si a divida for pignoratícia ou hypothecaria, o preço 
da desafiropriação será depositado para pagamento in
tegral do credor. 

Art. 807. Reputa-se igualmente vencida a divida 
pignoraticia ou hypothecaria, cujo pagamento for es
tipulado por prestações, desde que uma destas deixe 
de ser satisfeita no prazo estipulado. . 

Neste caso o recebimento posterior da prestação ven
cida importa, da parte do credor, renuncia ao direito 
de excussão imrnediata. 

Art. 808. Si um immovel é seguro, o segurador não 
póde pagar validamente ao segurado a indernnisação 
do sinistro, com effeito contra o credor hypothecario, 
sinão quando a este credor o segurador ou o segurado 
houver avisado do sinistro e, depois da recepção do 
aviso, houver decorrido um mez. Até a expiração do 
prazo, o credor hypothecario pócle oppor-se ao paga
mento da indemnisação pelo segurador. Deixará. de 
ser ohrigatorio o aviso, quando íbr impossivel dal-o; 
neste caso, o mez calcula-se do vencimento da in- · 
demnisação . 

§ unico. O segurador não póde prevalecer-se de sua 
ignorancia a respeito de uma hypotheca inscripta no 
registro predial. 

Art. 809. O vencimento antecipado de divida, ein 
qualquer dos casos dos arts. 804, 805, 806 e 807, não 
importa o dos juros correspondentes ao prazo estipulado 
ainda não decorrido. 

Árt. 810. Saivo clausula expressa, o terceiro que 
presta garantia real por dívida alheia, não fica obrigado 
a substituil-a ou reforçal-a no caso de perecimento, de
terioração ou depreciação, sem culpa sua. 

Art. 811. E' nulla a clausula que autorisa o credor 
pignoraticio, anttchretico ou .hypothecario a ficar com 
objecto da garantia, si a divida não for paga no venci
mento. 
. Art. 812 . . o credor pignoraticio e o hypothecario são 
obrigados a fazer intimar o devedor ou dono da cousa 
ou os seus successores. para remil-a, sob pena de ser
lhe adjudicada pelo valor do dontr-actoou de ser vendida 
em hasta publica, conforme preferir. 

Art. 813. Passando o penhor ou a hypotheca a her
deiros ou successores do obrigad,), só ficará remido o 
onus, sendo paga a divida por inteiro . 

§ unico. O herdeiro ou successor que- fizer a 1'e
missão fica suhrogado nos direitos do credor pelas 
qnoLas que houver adeantado. · 

Art. 814. Quando executado o penhor ou a hypo
theca, o producto não bastar para pagamento da divida 
e despczas jHdiciaes~ continuará o clevédor obrigado 
;pessoalmente pelo restante . 
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Art. 815. O penhor, a antichrese e a hypotheca, 
quando constituidos em garantia de um credito aberto, 
podem ser annullados pelo creditado, si este não 
quizer usar ou não tiver usado do mesmo credito. . 

§ unico. O doador do credito tem, neste caso, di
reito á indemnização pelos prejuízos resultantes da 
renuncia, já verificados na data em que lhe fór com
municada. 

CAPITULO X 

DO PENHOR 

SECÇÃO I 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 816. O penhor ·é constituído pela tradição de 
cousa movel alienavel, feita pelo devedor ou por 
terceiro ao credor ou a quem o represente, para ga-
rantia da divida. · 

Esta tradição póde ser feita pelo mesmo modo porque 
póde fazer-s(;) dá cousa movel vendida, e ainda pelo 
constituto possessorio. 

Art. 817. O penhor se constitue sobre uma cousa 
movel, cuja posse compete ao credor, salvo no caso de 
penhor agrícola ou pecuario. 

Art. 818. O instrumento do penhor convencional 
deve declarar a importancia da divida e indicar preci~ 
sarnente o objecto empenhado, de modo t1 distinguil-o 
de outros da mesma especie. 

Quando o çibjecto do penhor for cousa fungivel, basta 
declarar a sua qualidade e quantidade. 

Art. 819. 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. 820. O credor pignoraticio, de boa fé, adquire 
direito sobre os moveis corporeos e os titulos ao por
tador a elle_empenhados, ainda que não pertençam a 
quem constttue o penhor'. 

Todavia, contra o credor pignoraticio, embora· de 
boa fé, poderá ser reivindicada a cousa movel coeporea, 
si foi perdida ou furtada ao dono ou a elle tirada de 
qualquer maneira. 

§ unico. Os titülos ao portador não são em caso al
gum reivinclicaveis, contra o credor pignoraticio que 
de boa fé os recebeu. 

Art. 821. O credor pignoraticio 11.ão póde, paga a 
divida, recusar a entrega da cousa: a quem a em
penhou. 

Póde, porém, retel-a até ser indemnizado d~s despe
zas devidamente justificadas que tiver feito, não Hendo 
occasionactas por culpa sua. 
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Art. 822. Pódeigualmente o credor exigir do deve
dor a satisfação do prejuiso que houver soffrido por 
vicio da cousa empenhada. 

Art . 823. O credor pignoraticio é obrigado, como 
depositario : 

I, a empregar na guarda do penhor a diligencia exi
gida pela natureza da cousa ; 

II, a entregai-o com os respectivos fructos e acces
sões, uma vez paga a divida, observadas as disposições 

-aos artigos antecedentes ; 
III, a entregar o excesso do preço sobre a divida 

paga, quer por excussão Judicial, quer por venda ami
gavel, quando esta for permittida; 

IV, a indemnisar o dono da perda ou deterioração 
occasionada por culpa sua. 

Art. 824. No caso do n. 4 do artigo . antecedente, a 
importancia da responsabilidade do credor, póde ser 
compensada na divida até a concurrente quantia. 

SECÇÃO II 

Art. 825. Podem ser objecto do penhor agrícola: 
I, machinas e instrumentos aratorios e de loco

moção; · 
II, colheitas pendentes ou em via de formação no 

anno corrente ; _ 
III, fructos armazenados, em ser, ou beneficiados. e 

acondicionados para a venda ; 
IV, lenha cortada ot1 madeiro. das mattas preparada 

para o corte ; 
V, animaes de serviço ordinario de estabelecimento 

agrícola. 
Art. 826. O penhor agrícola poderá ser estipulado 

pelo prazo de um a tres annos, podendo alnda, por 
accordo das partes, ser prorogado por- seis mezes. 

Art. 827. Si o predio estiver hypothecado, não se 
pôde sobre elle constituir penhor agrícola sem annuen
cin do credor hypothecario, dada no proprio acto da · 
constituição do penhor, sob petla de nullidade. . 

Art. 828. O penhor de animaes deve designal-os com 
a maior precisão possivel, assim como declarar o logar 
em que se acham e o seu destin:ô, sob pena da nulli-
dade. · 

Art. 829. O devedor só póde vender o gado empenha
do, precedendo consentimento. do credor, provado por 
escripto. 

Art. 830. Provado que o devedor pretende vender o 
gado empenhado ou que, por negligencia, ameaça pre~ 
judicar o credor, pôde este pedir . que os animaes 
sejam depositados em poder de terceiro, ou exigir o 
pagamento immediato da divida. 

ArL 831 Os animaes da mesma especie, comprados 
para substituir os mortos, ficam, subrogados no penhor. 



CODIGO CIVIL BRAZILEIRO 113 

§ unico. Esta substituição se presume em falta de 
outra prova ; mas não vale contra terceiro, sl não 
constar de declaração addicional ao respectivo titulo. 

Art. 832. O penhor de animaes não admitte prazo 
maior de dous annos, mas póde ser prorogado por 
igual período, do que se farú a nverbação no respectivo 
titulo. · 

vencida a prorogação, este penhor deve ser executado 
ou reconstituído . 

SECÇÃO III 

CAUÇÃO DE TITULOS DE CREDITO 

ArL 833. A caução de titulos de credito immobil iza 
_ dos equipara-se ao penhor e vale contra terceiros, desde 

que tiver sido inscripta; ainda que os mesmos titnlos 
não tenham sido entregues ao credor, 

Art. 834. A cauçuo de titulas de credito pessoal e 
movel, erri garantia de outro, é tambem equiparada ao 
penhor com as modificações constantes dos artigQs 
seguintes. 

Art. 835. Esta especie de caução só começa a ter 
effeiLo depois da tradição do titulo ao credor, e deve ser 
provada por escripto. · 
. Art. 836. Ao credor por estc,t caução compete : 

I, o dir(,')ito de conservar e recuperar a posse dos tí
tulos caucionados 1 por todos os meios civeis ou crimes 
contra qualquer detentor, inclusive o proprio dono ; 

H, o dieeito de fazer intimar o devedor dos mesmos 
titulos, para que não pague ao seu credor, emquanto 
durar a caução ; 

III, as acções, recursos ou excepções necessarias 
para assegurar o seu direito e o do credor dos títulos, 
eomo si fosse seu procurador especial; 

IV, o direito de receber a: importancia dos títulos 
caucionados, ou restituil-os quando solvidaa obrigação. 

Art . 837. No caso do n. 4° ,do artigo éllitecedente, o
credor da caução fica rosponsavel para com o credor 
do titulo caucionado, como depositario, pelo que rece-
ber além ela impor tancia do sen credito. · 

Art. 838. O devedor do titulo caucionado, desde que 
receber a intimação do n. 2° do mesmo artigo, · ou se 
confessar sciente da caução, não póde receber quitação 
do seu credor. . 

Póde, porém, nntes do vencimento, resgatar sua 
obrigação do poder de quem a detem, com o aba
timento dos juros correspondentes ao tempo ainda nõo 
decorrido, si estiverem inclui dos nella; 

Art. 839. O credor que, depois de caucionar seu titulo 
de credi to, dú quitaçuo ao devedor, fica, pelo mesmo 
facLo, , obrigndo a pagar immediatamente sua obriga
ção ; e o devedor que, sciente de haver sido cauci.ohada 
sua obrigação, aeceitar quilaçtt0 do credor caucionante, 
fica solidariamente responsavel por perdas e darnnos 
ao caucionado. 

8 
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SECÇÃO IV 

lNSCRlPÇ:ÃO DO PENHOR 

Art. 81'0. O penhor agricolu <leve ser inscripto no 
registro predial do município onde for situado o esta
belecimento. 

Art. 811. O p3nhor dos títulos de bolsa deve ser in
scripto nas repartições competentes, ou nu sé<le ua 
companhia, onde estiverem registrados em livros es
peciues, u que seja remissivo o gera l do seu registro . 

Art. 81-2 O credor que acccitor enY caução títulos 
ainda não integralizados púJe, quando sobrevier qual
quer das restantes chamadas, executar logo o devedor 
que não os fizer, ou fazel-Ds sob protesto. 

Art. 8í3. No segundo caso do artigo antecedente, 
será incluida na 'divida a importancia da entrada feita · 
·pelo _credor, sem prejuízo do clir·eito âe executor imme
diatamente o devedor. 

Art. 8H. O credor ou deyedor póde füzer inscreYer 
o penhor na ausencia da outra parte, mediante a exlli
hição <lo respectivo titulo, com as firmas reconhecidos, 
si for instrumento particular. 

Art. 8}5. O· devedor tombem póde fazer cancellor a 
inscripção, cxhibindo a quitação do credor com a firma 
·reconhecida, si constar de instrumento particular. O 
mesmo direito compete ao adquirente elo penhor por 
adjudicação, compra , successõo ou remissão, exhi
bindo seu titulo. 

SECÇÃO V 

EXTIN'CÇ-ÃO DO PENHOR 

Art. 816. O penhor extingue-se: 
I, pela extincção da obrigação; -
II, pelo perecimento da cousa, salvo o dispe>sto no 

art. 808; 
· III, pela renuncia do credor ; 
IV, pela resolução do domínio da pessoa que o con

liltituiu; 
, V, pela confusão das qualidades de credor e de dono 

da cousa na mesma pessoa ; 
VI, pela adjudicação judicial, remissão, ou venda <lo 

penhor,'autorizada pelo credor. . 
§ unico. A inscripçõ.o continúa a produzir effeito em 

relação a terceiro emquanto não for cancellada. 
, ArL 847. A renuncia do credor presume-se quan,lo 
consentir na venda particular do penhor, sem reserva 
do preço, quando restituir a posse delle ao deved01·, 
ou annuir no substituição por outra garantia. 

Art. 81'8. Operando-se a confusn.o sómente a res
peito de uma parle ·da divida. pignoraticiu, o penhor 
sul.>siste integralmente quanto ao resto. · 
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CAPITULO XI 

DÁ A:NTICHRESE 

115 

Art. 849. O devedor ou terceiro póde, entregando ao 
credor um immovel, ceder-lhe o direito d~ 11erceber os 
fructos e rendimentos cm cómpeni3ação dos juros da 
quantia devida ou do capital, si não houver juros, 
observada a disposição do artigo n. 1035. 

·§ L 0 E' permiltido estipular que os fructos e rendi
mentos do immovel, na sua totalidade, sejam perce
bidos pelo credor, sómente a conta de juros. 

§ 2. 0 O immovel hypothecado póde ser lambem 
daao em antichresé pelo devedor ao credor hypothe

- cario, assim como o immovel sujeito á antichrese póde 
ser hypothecado pelo devedor hypothecario ao credur 
an tichretico . 

Art. 850. O devedor anUchretico póde fruir directa
mente o immovel ou arrendai-o a terceiro, salvo pacto 
em contrario; mantendo_ no ultimo caso, o dire_ito de 
retenção <lo immovel · aLé ser pago. 

Art. 851. Não havendo clausula em contrario, in
cumbe ao credor pogar osonus e os impostos que gra
vam o immovel frugifero, assim como fazer-lhe os re
paros necessal'ios e uteis. 

Serão deduzidas dos fructos as despezas feitas para 
esses fins, e não havendo fructos, serão pagas pelo 
devedor. 

§ unico. Póde o credor eximir-se dessas obrigações 
restituindo o immovel ao devedor. · 

Art. 852. O credor antichretico responde pelas de
teriorações que o immovel soffrer, devidas á culpa sua 
e pelos fructos que por negligencia deixou de perceber. 
. Art. 853 .- O c1'edor an tichretico póde fazer valer seus 
direitos contra o adquirente do immovel, os credores 
chirographarios e os hypothecarios posteriores á ins
cripção da ontichrese. 

§ 1. 0 Si, porém, executar ó irnmovel por falta de 
pagamento da divida, ou permittir .que oútro credor 
consume a execução sem oppJr ao exequente seu di
reito de retenção, não terá preferencia sobre o preço. 

§ 2. 0 Não a terá igualmente sobre a indemnização cio 
seguro, no caso de destruição do predio, nem sobre o 
preço du desapropriação por necessidade ou utilidade 
publica. 

CAPITULO XII 

DA IIYPOTHECA 

SECÇÃO l 

DISPOHQÕES OERA.ES 

Art. 854. A hypotheca rege-se pela lei civil, ainda 
que a obrigação seja. commercial e commerciantes as 
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pessoas que]nella intervenham. A jurisdicção é sempre 
a civil . 

Art. 855. Podem ser.objecto de hypotheca: 
I, os immoveis, salvo o caso do art. 77 ; 
II, os· accessorios dos immoveis conjunctamente 

com elles; 
m, o domínio directo ; 
IV, o dominio util ; 
V, o.s estradas de ferro ; 
VI, as minas e pedreiras, independentemente do 

solo onde se acham. 
Art. 856. A hypotheca se estende a todas as acces

sões, melhoramentos ou construcções do immovel. 
Subsistem, apezar da hypotheca, os onus reaes cons

tituidos e inscriptos, anteriormente, sobre o mesmo 
immovel. 

Art. 857. O dono do immovel póde constituir sobre 
elle outra hypotlleca, em favor do mesmo ou de outro 
credor mediante novo titulo. · 

Art. 858. Vencida a hypotheca posterior, reputa-se 
vencida a anterior, não podendo, porém, o segundo 
credor executar a hypotheca sem notificar judicial
mente o primeiro. 

Art. 859. A's hypothecas contrahidas em paiz es
tl'angeiro applica-se a disposição do art. 12 n . 4 da 
Lei Preliminar deste Codigo . · 

Art. 860. A hyputheca anterior pód.e ser remida pelo 
credor posterior, quando se vencer, sem que o devedor 
se offereça para remil-a. · 

§ 1. 0_ Para a remissão, neste caso, deve o credor 
poster\or consignar a importancia da divida e das des
-peia.s ~udicin.es, caso se esteja promovendo a execução, 
int irnando o credor anterior para levantai-a. 

§ 2. 0 O credor posterior que remir a hypotheca ante
rior fica, pelo mesmo facto, subrogado nos direitos do 
credor que lhe antecede, sem prejuizo dos que lhe com
petirem contra o devedor commum. 

Art. 861. E' garantido igualmente ao adquirente do 
irnmovel hypothecado o direito de remil-o, podendo 
este direito ser exercido mesmo antes de vencida a 
divida. 

§ 1.0 Si o adquirente quizer garantir-se contra o 
effeito da execução da hypotheca, deverá notificar ju
dicialmente, dentro de 30 dias, aos credores hypothe .. 
carias do seu contracto, declar;rndo o preço da acqui
sicão ou outro maior, para ter logar a remissão. 

À notificação será feita no domicilio, inscripta ou 
por editaes, si o credor ahi se não achar. 

§ 2. o o credor notificado póde . requerer, no prazo 
assignado para opposiçno, que o immovel seja licitado. 

Art. 862. Sõ.o admittidos a licitar: 
I, os credores hypothecarios; 
II, os fiadores ; 
III, o mesmo adquirente. 
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§ 1. 0 Não sendo requerida a licitação, o preço da 
acquisição ou aquelle que o adquirente propuzer, será 
havido por definitivamente fixado para a remissão do 
immovel, que ficará livre de hypothecas, pago ou de· 
posltado o dito preço. 

§ 2. 0 Não notificando o adquirente, nos 30 dias, aos 
credores hypothecarios para a remissão da hypotheca, 
fica obrigado: 

I, a perdas e damnos para com os credores hypo
theéarios; 

II, ás custas e despezas judiciaes; 
III, á differeríça da avaliação e adjudicação, si esta 

houver logar . . . 
§ 3. 0 O immovel será penhorado e vendido por conta 

do adcfllirente, ainda que elle queira pagar ou depositar 
o preço da venda ou avaliação, salvo ::,;i o credor con
sentir, ou o preço _da venda ou a _avaliaçi:i.o bastar para 

· pagamento da h_ypotheca ou si o adquirente pagar a 
mesma hypotheca. 

A avalioção nunca será _ menor que o pre1;0 da 
venda. 

§ 4. 0 O adquirente que soffrer a desapropriação do 
imrnovel ou pela penhora ou pela licitação, que pagar 
a hypotheca, que pagal-a por maior preço que o da 
alienação, por causa da adjLlclicação ou licitação, que 
supportar custos e despezas judiciaes, tem acção re
gressiva contra o vendedor. 

§ 5. 0 A licitação não póde exceder ao quinto da ava
liação. 

§ 6. 0 A hypotheca legal é remivel na fórma por que 
o são as hypothecas especiaes, figurando pelas pessoas 
a que ella pertencer, aquellas que pela legislação em 
vigor forem competentes. 

Art. 863. Até 30 annos, contados da mesma data, 
a hypotheca de menor duração · póde ser prorogada por 
simples averbação' requerida ppr ambas as partes. 
Passado aquelle prazo, a hypotheca convencional só 
poderá valer sendo reconstitui4a por novo titulo e nova 
inscripção, sem prejuizo da precedencia que então lhe 
competir. . 

Art. 854. O credor da hypotheca legal, ou quem de 
direito o represente, pócle tarnbem pedir que seja re
forçada com immoveis que posteriormente o respon
savel adquirir, sempre que justificar insul'ficlencia dos 
especializados . 

Art. 865 . A hypotheca legal póde ser substituída por 
·caução de titulos ela divida publica federal on estadual, 
recebidos pelo valor de sua cotação mínima no anno 
corrente. 
· Art. 866. No caso de insolvencia do devedor hypo
thecario, o direito de remissão devolve-se á massa, 
contra a qual não poderá o credor embargar o irnmo
vel, desde que lhe for ofie_r:ecido o preço porque foi ava
liado no contracto. O restante da divida hypothecaria 
entrará em conc~lrso com as chirographarias. 
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ArL. 867. Póde o· credor hypotlrncario, no caso de 
insolvencia do devedor, requerer a adjudicação do 
immovel pela lotaliclade da divida, embora avaliado em 
menos elo que esla. A adjudicação, neste caso, importa 
quilação. · . 

Art. -868. São unnullaveis, em beneficio da massa·, 
ns hypotheco.s em garanlia de dividas anteriores, nos 
40 dias que precederam a época legal ela declaração da 
insolvenein. 

Art. 869. Não se consiclent derogado o direito, que 
ao exequenLe compete de proseguir na execução da 
sentença contra os adquirentes dos bens do conde
mnadu ; mas, para ser opposto a Lerceiros, conforme 
valer, depende de inscripçúo e especializáção. 

Art. 870. Os navios, mesmo em const,rncção, são 
swsceptivei~ de hypoLhecu e só poderí:io ser hypothe-
cados por convenção elas partes. . 

As hypothecus :-;obre navios se regularão pelas dis
. posições deste Codigo, s:11 vo o detalhe de medidas, pr<9-
prias, que constarão de regulamentos especiaes . 

Art. 871. A execução do immovel hypothecado l'ar-
sc-ha por acçüo execuLlva. , 

§ unico. Não ê permittida outra contestaçuo nesta 
acção executiva hypothecarla, sinão a que consistir 
em: 

I; nulliclade de pleno direito ela escriptma de hypo
theca; 

II, nullidade expressamente pronunciada . por este 
Codigo. c1 ue affecle subsla11cia1mente as hypothecas ; 

IfI, nullidàde ele processo, por serem as partes ou 
algumas dellas incompetentes e uão legitimos, por ser 
a acção impropria; 

IV, 11ullidade de processo, porque foi preterida al
guma í'órma ou termo essencial ; , 

V, de cleclaraç5o de quebrn ou co11co1·d1:1la ; 
VI, de pogamenlo, compensação, fJOvação, lrnnsac

çiio e presc!'ip,;ão. 

Sl~CÇÃO ll 

IIYPOl'HECA LEGAL 

Art. 872. A lei confere hypotheca : . 
I, á mulher c0sacla sobre os immoveis do marido 

para goranlia do duto e dos unlros ben·s proprios su
jeitos ú adminis tração dclle; · 

II, aos desC'endenles, sobre os irnmoveis do ascen-
dente que administrçi: seus bens; · · 

III, aos filhos, sobre os immoveis do pai ou da mãi 
que passar a outras nupcias, antes de fazer inventario 
elo cusal anterior; 

IV, ás pessoas naturaes ou juridicas ·que nfio teem 
.idminisLração de s~us bens, -sobre os immovcis elos 
respectivos Lutores, curadores ou admiuistraclores; 
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V, á Fazenda Publico, sobre os immoveis dos the
soureii:'os, collectórcs, ad mi n islradores, exactores, pre
postos, rendeiros e conLracladores ele rendas e fia
dores; 

VI, ao ofl'endiêlo ou seuf'i lwi•clei ros, sobre os do de
linquente, autor ou cumplice, purn satisfação do 
damno causado pelo cl'ime e pngamenlo das custos 
judiciaes ; , 

VJI, á Fazenda Publica sobre os dos delinquenLes 
para o pagamenLo das penas pecuniarias e custas ; 
. VIII, ao co-herdeiro para garantia do seu quinhilo ou 
torna da partilha, sobre o immovel adjudicado ao her-
.cleiro reponenLe. . 

Art. 873. As hypoLhecas legaes de loda e qualquer · 
_e:.;pecie em nenhum caso valeruo contra terceiros, sem 
a indispensavel formalidade da inscripção e especia-
lisação. · 

Art. 874. Quando as bens do deHnqu<3nte não bas.: 
tarem para pagamento integral das obrigações men
cionadas nos ns. VI e VII do art. 872, a satisfação do 
oITendiclo e seus herdeiros preferirá ás penas pe;. 
cuniarias ~ custas judiciaes. -

§.unico. As hypothecàs dos' ns. VI e Vll citados 
podem ser inscriptas na 111esma data; e, não o sendo, 
preferirá a .que Q tiver sido em primeiro logar. 

Art. 875. A inscripção da hypotheca perdura em
quanto subsistir a obrigação; mas, sua especialisação 
eleve ser renovada no tim de 30 annos. 

SECÇAO lil 

INSCRlPÇÃO úA HXPOTHECA 

Art. 876. Todas as hypothecas devem ser ihscriptas 
_no registro predial do logar da situação do immovel ; 
e, serripre que o titulo se rererir_a mais de um, situados, 
em togares differentes; a inscripção deverá ser feita em 
cada um dos registros. · 

Art. 877. Paro a inscripção das hypothecas haverá 
em cada cartorio do registro predial os livros neces
sarios. · · 

Art. 878. As inscripções e averbações dos livros das 
hypothecas especializadas e das especiaes serão feitas 
na ordem em que forem requeridas, e esta é deter
minada pela sua numeração successiva no protocollo. 
O numero de ordem neste determina a prioridade, e 
esta a preferencia da-hypotheca. 

Art. 879. Quando o official tiver duvida sobre a le
galidade da inscripção requerida, deverá declaral-o por 
escripto á parle interessada depois de mencionar o pe

. dido no respectivo livro, em fórma de prenotação. 
Art. 880. Si as duvidas forem, dentro de 30 dias, 

julgadas improcedentes, a inscripção far-se-ha com o 
mesmo numero que teria na data da prenotação ; no 
~aso contrario, ter~ . o !llll]l~ro correspondente á data 
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em que for de novo pedida, ficando sem valor .a pre
notação. 

Art. 881. E' prohibido constituir em um mesmo dia 
duns hypothe<.:os ou urna hypotheca e outro direito real 
sobre um mesmo immovel, em favor de pessoas 
diversas, salvo si se precisar a hora em que foi la
vrada a resprctiva escriptura. 

Art. 882. Quando o official do registro receber se
gunda hypotheca para inscr-ever, antes ela pr-imeira, 
deverá sobreestar na inscripçõo, depois de prenotal-a, 
até que o interessado t'aça inscreYer a primeira ou pro-
mova a annullução da mesma. . · 

Art. 883 . Compete aos interrnsados, mediante a exi
biçtío elo respectivo titulo, requerer a inscripção da hy
potheca de qualquer especie; alem disso, incumbe pro
mover a da legal. ás pessoas mencionadas nos artigos 
seguintes. . 

Art. 884. A inscripção e especialização da hypotheca 
legal da mulher casada devem ser requer·idas pelo mü
rldo ou pelo pae. 

§ 1. 0 O official publico que lovrar a escriptura do 
dote, ou lançar em not& a relação d()s ben,:; proprios da 
mulher, deve de officio avisar disso ao official do regis- . 
tro predial. . 

§ 2. ° Consideram-se interessados · para requeret· a 
inscripção desta hypotlleca, no cat,o de não o fazerem 
o pae ou marido, o dotador, apropria mulher · e qunl-
quer dos seus P?rentes successivos. , 

Art. 885. A inscripção e especialização da hypotheca 
legal dos incapazes devem ser requeridas: 

I, pelo pae, mãe, tutor, ou curador, antes de assumir 
a administração dos respectivos bens e, na falta delles, 
pelo representante do Ministerio Publico ; 
· II, pelo inventariante ou testamenteiro, antes de en
tregar o legado ou herança. 

Art. 886. O escrivão do inventario, log:o que Reja as
signado o termo de tutela, deve remetter de officio e 
com a possível brevidade uma cópia delle ao official do 
regis tro predial. 

§ unico. Considera-se interessado na inseri peão desta 
hypothcca qualquer -parente successivel do 'incapaz . 

Art. 887. A inscripção da hypotheca do offendido 
compete: 

I, ao tutor ou curador respectivo, si for incapaz, 
quanto o satisfação do damno causado pelo crime ; 

II, ao Min_isterio Pub\ico, quanto ·ás multas e custas. 
Art. · 888. Os interessados na inseri pção · das referidas 

hypothecas podem promovel-a por si ou dirigindo-se 
aos curadores geraes ou aos orgãos do: Ministerio Pu

. blico para promoverem de officio; segundo lhes com-
pet~r. 

Art. 889. A inscripção da l1yp0Lheca 'dos ben,:; dos 
responsaveis para com a Fazenda Publica deve ser re-
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querida por ~lles mesmos, e incumbe aos procuradores 
ou representantes da mesma Fazenda. . 

Art. 890. As pessoas a quem incumbir a inscripção 
e a especialização das hypothecas legaes ficam sujeitas 
.a perdas e damnos pela omissão. 

Art. 891. A inscripção da hypotheca legal e da con
vencional deve declarar: 

I, o nome, domicilio e profissão do credor e do de
vedor; 

II, a data, natureza do titulo, valor do credito, e o da 
cousa ou sua estimação fixada por accordo entre as 
parte.e:;, o prazo e juros estipulados; · . 

III, a situacão, denominacão e carecleristicos da 
cousa hypot1:1écada. , , 

§ unieo. O credor, além do domicilio proprio, po
derá designar outro onde s~ja citado. 

SECÇAO IV 

. EXTINCÇÃO DA HYPOTHECA 

A:rt. 892. A hypo"theca extingue-se: 
i:, pela extincção (la obrigação principal ; 
n, · pela destruição ela cousa ou resolução do do-

mínio; 
rn, pela renuncia· do credor ; 
IV, pela remissão ; 
V, pela sentença passada em julgado ; 
VI, pela prescripção ; 
VII, pela arrematação em hasta publica. 
Art. 893. A extincção da hypotheca só começa a 

ter effeito contra terceiros depois de averbada no respe-
ctivo registro. .. 

Art. 894. O cancellarnento da inscripção póde ser 
feito em cada um deis casos d~ extincção de hypotheca, 
á vista da respectiva prova ou, independente desta, a 
requerimento de ·ambas as partes, si forem capazes e 
conhecidas do official do registro. 

SEC\]ÃQ V 

HYPOTHl!lCA DE E:l1JtADA8 DE FERRO 

Art. 895. As hypothecas sobre as estrados de ferro 
serão inscriptas no município da estação inicial da 
respectiva línha. . 

Art. 896. 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 exploração. 

§ unico. A hypotheca é restricta á linha ou linhas 
comprehendidas no titulo e ao respeetivo rnateriol de 
exploração, . no estado em que se acharem ao tempo 

.. 

• 
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da execução. Os credores hypothecarios podem, to
da via, oppor-se á venda da estrado, ou de algumas de 
suas linhas ou ramaes, ou de urna parte consideravel 
do material de exploração, assim como á fusão com 
outra companhia, sempre quejulgcm diminuicla a ga-
rantia da divida.· . 

Art. 897. Nas execuções judiciaes dessas hypoLhecas 
não se passará carLa ao donõ de maior lanço, nem ao 
credor adjudicatariu, sem intimar-se ao representante 
da Fazenda Nacional ou do Estado, a que competir 
a respectirn prefereocio, para, dentro de quinze dias, 
fazel-a valer, pagando o preço da arremaLacão ou 
adjudicação. • 

TITULO IV 

DO REGISTRO PREDIAL 

Art. 898. O registru predial compreliendé: 
I, a inscripçãu dus Litulos de transmi&;ão da pro

priedade sobre irnmovei~ ; 
11, a inscripção dos titulas constitutivos dos direitos 

reaes ::;obre immoveis alheios ; 
III, a inscripção das hypothecas. 
Art. 899. Si o titulo de transmissão for gratuito, u 

inscripção póde ser promovida; · 
I, pelo proprio adquirente; 
II, por quem de direito o represente; 
III, pelo proprio transferente, com prova da acceita

ção do beneficiado. 
Art. 900. A inscripção do Ululo de transmissão do 

domínio .clirecto aproveita ao titular do çlominio util, e 
vice-versa. 

Art. 9Jl. A inscripção de direito real cm favor de 
uma pessoa, faz presumir que esse direito lhe per
tence. 

Art. 9J2. Si o teôr do registro predial não exprimir 
a verdade, pôde o prejudicado reclamar sua rectifica
ção. 

§ unico. Até a inscripçuo, do liLulo ele transmissão, 
o alienante é considerado dono do immovel, e res-
ponde pelos respectivos encargos. · 

Art. 9:)3. As inscrípções deverão sei· feitas no re
gistro da circumsc:ripção onde estiver situado o im
movel. 
. Art. 9J4. Solvo convenção em contrario, incumbern 
ao adquirente ns despezns da inscripção dos titulas de 
transmissão da propriedade, e ao devedor as da ins
eri pção dos o nus reaes. 
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LIVRO TERCEIRO . 

Direito das obrigações. 

TITULO I 

MODALIDADES DAS OBRIGAÇÕES 

CAPI_TULO I 

DAS OBRIGAÇÕES DE DAR 

SECÇÃO I 

OBRIGAÇÕES DE DAR _ COUSA CERTA 
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Art. 905. -0 credor-de cousa certo nõo póde ser obri:. 
gado a receber cousa diversa ela devida ainda qtte seja 
mais valiosa. -

Art. 906: A obrigação de dar cousa certa. compre
hende os accessoriosdésta, posto que não mencionados, 
salvo si o contrario resulLar do titulo ou das circum-
stancills.. . 

Art. 907 •. Si, no caF:o do artigo antecedente, a cousa 
se perder, sem culpa do de,·edor, antes da tradição, ou 
pendente 11 condição suspensiva, fica resolvida a obri
ga<;ão para ambas aR partes. 

Si a perda resultar de culpa do devedor, responde 
este pelo equivalente Ci)m perdas ·e damnos. 

Art. 908. Si houver deterioração sem culpa· do de
vedor, poderá o credor ou resolver a obrigação ou ac
ceitar a cousa~ a~lido do preço aesta o valor da de-
tel'i• )ração. · 
. Art. 009. Havendo culpa do devedor, póde o 
credor exigir o equivalente ou acceitar a cousa no es
tado em que achar, com dic·eito de redamar, em quol
quer dos casos, indemnisação por perdas e domno$._ 

A:rt. ~10. Até a troêli<;ão, pertencem ao devedor os 
accrese1mos e melhoramentos da cow-m, pelos quaes 
poderá exigir augmcnto do preço. Si o credor não l:ln
imir a e~se augmento, póde o devedor resolver o obri
gação. 
. § unico. Os f'ructos percebidos pertencem igualmenLe 
ao devedor e os pendentes ao credor. 

Art. l111. Si a obrigação Jor de restitu.fr cousa certa 
e esta se perder antes _da tradição, sem culpa do d_evedor , 
soffre o credor a parda e resolve-se a obrigação ; ficam
lhe, porém, $Ulrns os direitos até ·o dia da perda. 

Art . 912. Si a cousa se perder por culpa do devedor, 
tem applicação o disposto no a.rt. 937, 2ª porte. 

Art. 913: Si 11 cousa se deteriorar, sem culpa do de
-vedor, recebel-a-ha o credor no estudo em que se ochor, 
sem que Le!)ha direito de exigir indernnisação ; si a 
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deterioração se der por culpa do devedor, terá logar o 
disposto no art. 909. 

Art. 914. Si no caso do art. 911 a cousa tiver melho
ramento ou augmento, sem despeza ou trabalho do 
devedor, lucrará o credor o melhoramento ou augmento, 
sem pagar indemnisação. 

Art. ~15. Si para o melhoramento ou augmento tiver 
havido despeza ou trabalho do devedor, applicar-se-hão 
as disposições dos arts. 

Em relação aos fructos percebidos, observar-se-á o 
dispostn nos arts. 625 a 627. 

SECÇÃO II 

OBRIGAÇÕES DE DAR COUSA,. INCERTA 

Art. 91n. A cousa inéerta deve ser determinada, ao 
menos, pelo genero e quantidade. 

Art. 917. Nas cousas determinadas pelo genero e 
quantidade, a escolha pertence ao devedor, si o con
trario não resulLar do titulo da obrigação. Não po
derá, todavia, pagar a peior, nem o credor exigir a 
melhor, quando lhe couber o direito de escolha. 

Art. 918. Feita. a. escolha, regerá o disposto na 
<:.ecção anterior. 

Art. 919. Antes da escolha não poderá o devedor 
a llegar perda ou deterioração da cousa por força maior 
ou caso fortuito. 

CAPITULO II 

DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER 

Art. 920. Na obrigação de fazer, o credor não é 
obrigado a acceitár do terceiro a prestação, quando for 
convencionado cp ... e o devedor a faça pessoalmente. 

Art. 921. Si a prestação se tornar impossivel sem 
culpa do devedor, resolve-se o. ohrigação ; si por culpa 
do devedor, responderá este por perdas e damnos. 

Art. 922. Haverá tambem indemnisação por perdas 
e damnos, si o devedor recusar a prestação que só por 
elle proprio possa ou deva ser satisfeita. 

Art. 923. Se o facto poder ser ~xecutado por ter
ceiro, é livre ao credor ou mandai-o executar á custa do 
devedor, havendo recusa ou móra deste, ou pedir in .. 
demnisação por perdas e damnos. 

CAPITULO III 

DAS OBRIGAÇÕES DE NÃO FAZER 

Art. 924. A obrigação de niio fazer fica extincta, si 
se tornar impossível sem culpa do dcavedor. -
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Art. 925. Realizado por culpa do devedor o facto, a 
cuja abstenção se obrigou, póde o credor exigir que 
elle o desfaça, sob pena de ser desfeito ó. sua custa, 
além da indemnização de perdas e damnos. 

CAPITULO IV 

DA.S OBRIGAÇÕES ALTERNATIVAS 

Art. 926. Nas obrigações alternativas, n escolha 
cabe ao devedor, si outra cousa não foi estipulado. 

§ 1.0 Não póde, porém, o devedor olJrigar o credor a 
receber parte em uma prestação e parte em outra. 

§ 2. 0 Quando a obrigação constar de prestações 
annuaes, entende-se que a opção deve ser feita cada 
anno. · 

Art. 927. Si de duas prestações, uma não podia ser 
objecto de obrigação, ou tornar-se impossível, subsiste 
a divida em relação á outra. 

Art. 928. _Si nenhuma das prestações se puder cum
prir por culpa do devedor, não competindo ao credor a 
escolha, flcarú ellé obrigado a pagar o valor da quP. se 
tornou impossivel por ultimo e as perdas e damnos, que 
o caso determinar. 

Art. 929. Quando a escolha couber ao credor e uma 
das prestações se tornar impossivel por culpa do deve
dor, o credor tem direito de exigir ou a prestação sub
sistente ou o valor da outra, com perdas e darnnos. 

Si ambas se tornarem impossiveis por-culpa do deve
dor, o credor póde reclamar6 valor de qualquer dellas, 
com indemnisação de perdas e damnos. 

Art. 930. Si _ todas as prestações se tornarem impos
síveis, sem culpa do devedor, extingue-se a obrigação. 

CAPITULO V 

DAS OBRIGAÇÕES DIVISIVEIS E INDIVISIVEIS 

Art. ·931. Ainda-que a obrigação tenha por objecto 
prestação divisivel, não pôde o credor ser obrigado a re
ceber, nem o devedor ter a faculdade de pagar, por 
partes, salvo si outra cousa si houver ajustado. 

Art. 932. Havendo vorios devedores ou varios cre
dores em obrigação divisível, esta presume-se dividida 
em tantas obrigações, iguaes e distinctas, quantos são 
os credores ou os devedores. 

Art. 933. Si a prestação não fôr divisível, será cada 
um dos devedores obrigados por toda a divida. 

§ unico. O devedor, que a paga, subroga-se no di
reito do credor em relação aos outros co-obrigados. 
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Art. 934. Si a pluralidade for da parte dos credores, 
· póde cada um destes exigir a totalidade da divida ; mas, 
o de-fedor ou devedores se desobrigam pagando: 

I, a tQdos conjunctarnente; 
II, ou a um delles, dando est.e caução de ratificação 

dos outros r.redores . 
ArL. 935. Si um só dos r.redol'es receber a presLação, 

os outros teem o direito de exigir-lhe indemnisação 
pecuniaria correspondente á parte, qµe · a cada um 
delles deverl\ caber na prestação. 

_Art. 936. Si um dos credores remittir a diYida , 1:i.ão 
ficará a obrigação extincta para com os outi·os ;· mas, 
estes só poderão exigir a prestação, descontando a 
quota do credor remittente. 

§ unico. O mesmo se observará no caso de trans
acção, novação, compensação ou confusão . 

Art. 93i . Perde a qualidade de indivisível a obri.:. 
gação que se resolver em perdas e damnos. 

§ 1. 0 Si para esse effeito houver culpa de todos os 
devedores, respondem todos por parte!'; iguae!';. 

§ 2. 0 Si for úe um delles a culpa, ficam os outros 
desonerados, e sómente responde este pelas perdas e 
damnos. 

CAPITULO VI 

DAS OB!1IGAÇÕES SOLIDARIAS 

SECÇAO I 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 938. A solidariedade não se pr~sume; resulta 
da lei ou da vontade das partes. 

§ unico. Dá-se solidariedade guando em urna 
mesma obrigação concorrem diversos credores ou 
diversos devedores, cada um delles pela totalidade 
della. 

Art. 939. A obrigação solídaria póde ser pura e 
simples para um dos concredores ou co~devedores, e 
condicional ou a prazo ))ara o outro. 

SECÇÃO II 

SOLIDARIEDADE AOTIVA 

Art. 940. Cada um dos credores solidarios tem di
reito de exigir do devedor o cumprimento da prestação, 
por inteiro. 

Art. 941. Emquanto alguns dos credores solidarios 
não demandar o devedor commum, poderá este pagar 
a qualquer delles. 
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Art. 942. O pagamento feito a um dos credores so
lida.rios extingue inteiramente a divida. 

§ unico. O mesmo effeito resulta da novaçõ.o, dn 
compensação e da remi~são. · 

Art. 943 . Si fallecer um dos credores solidarios, dei
xando herdeiros, cada um · destes só terá direito de 
exigir e receber fl quota do credito que corresponder ao 
seuquinhüo hcreditnrio, salvo si a obrigação fôr ind_i-
visivel. . 

Art. 944. Não desapparece a solidariedade por se 
converter a prestação em perdas e damnos, e os juros 
da móra correm em proveito de todos os credores. • 

Art. 945. O credor que'tiver remittido a divida ou 
recebido o pagamento,ficará responsovel para com os 
outros pela parte quo lhes possa caber. 

SECÇÃO III 

SOLIDARIEDADE PASSIVA 

Art. 946. O credor tem direito de exigir e receber de 
nm só ou de algum dos devedores toda a divida ou só
mente parte della. 

Neste ultimo caso todos os .demais devedores conti
nuam obrigados solidariamente pelo resto. 

Art. 9i7. ·si rno1-rer um dos devedores solidurios 
deixando herdeiros, cada um destes não será obrigado 
n pagar sinão a quota que corresponder ao seu quinhiío 
heredilario, salvo si a obrigaçõo fôr indivísivel ; mas, 
todos reunidos serão considerados como um devedor 
solidaria em relação o.osdemois devedores. 

Art 94:8. O pagamento parcial feito por um dos 
devedores e a remissii.o por elle obtida não aprovei
tam aos outros deredores, sinão oté ú concurrencia 
da porção extincta. 

Art. g49_ Qualquer clausula; condição ou accrescimo 
de obrigação, concordada entre, um dos devedores 
solidarios e o credor não pod.erá aggra var a posição 
dos outros, sem consentimento doquelles. 

Art. 950. A impossibilidade da prt·stação por culpá 
de um dos devedores não desobriga os outros de pa
gar o equivalente, mas sómente o culpado responde 
por perdas e damnos. 

Art. 951. Todos os devedores respondem pelos juros 
da móra, ainda que a acção tenha sido proposta só
mente contra um; mas o culpado responde para com 
os outros pelo accrescimo da obrigação. 

Art. 952. A acçiío proposta a um dos devedores não 
impede o credor de demandar os outros. - _ 

Art. 953. O devedor demandado póde oppôr ao 
credor as excepções que lhe forem pessoaes e as que 
forem communs a todos; mas não lhe aproveitam as 
que forem pessoaes a qualquer outro dos co-deve_. 
dores. 
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Art. 954. O credor póde renunciar a solidariedade 
em favor de um ou de alguns ou de todos os de-
vedores. . 

§ unico. Si o credor renunciar a solidariedade em 
provejto de um ou de alguns dos devedores, só 
poderá demandar os outros com deducção da parte 
correspondente 1,10s remettidos da solidariedade. 

Art. 955. Depois de haver pago, tem o devedor o 
direito de ~xigir de cada um dos co~devedores sua 
quota parte, repartindo-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. 956. No caso de rateio entre os devedores da 
parte da obrigação qne competia ao insolvavel,. estão 
sujeitos á contribuição, tambem, aquellcs a quem o 
credor exonerou da solidariedade. 

Art. 957. Si a divida solidaria interessar exclusi
vamente a um dos devedores, responderá este por 
toda ella para com_ aquelle que a pogar. 

CAPITULO VII 

DA CLAUSULA PENAL 

Art. 958. A clausula penalpóde ser estipulado con
junctamente com o obriga\.ão ou em acto posterior.

Art. 959. A clausula penal póde ret'erir-se ú inexe
cução completa da obrigação, ú de alguma clausuln 
especial ou simplesmente ú móra. 

Art. 960. Quando a clausula penal for estipulada 
para o caso de inexecução completa da o!Jrigação, 
esta se converte em alternativa para o credor. 

Art. 961. Quando a clausula pel)al fór estipulada 
para -o caso de móra, ou como garantia \l e alguma 
clausula especial, tem o credor a faculdade de pedil-a 
conjunctamente com a execução da obrigação prin-
cipal. - ' 

Art. 962. A clausula penal não deve exceder o 
valor da obrigação principal ou das perdas e damnos 
resultantes da inexecução. 

Art. 963. Incorre o devedor, de pleno clireilo, na 
clausula penal, vencido o prazo dentro do qual deveria 
executar a obrigação, on, si não tiver havido prazo, 
desde que fôr constituido em móra. 

Art. 964. A nullidade da obrigação importa a da 
clausula penal . 

Art. 965. Resolvida a obrigação sem culpa do de
·vedor, r0$olve-se igualmente a clausula penal. · 

Art. 966. Quando n obrigação tiver sido cumprida 
em parte, o juiz poderá reduzir, proporcionalmente, 
a pena estipulada quer para s móra, quer para inexe-
cução da obrigação. · 
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Art. 967. Quando a obrigação fôr indivisivel, todos 
os devedores ou os herdeiros do devedor incorrem na 
pena pela falta de um delles, mos e~ta só póde ser pe
dido integralmente oo culpado. Cada um dos outros 
responde apenas por sua quota. 

§ unico. Fica salva aos não culpados a acção regres
siva contra aquelle que deu causa ao pagamento da 
pena. 

Art. 968. Quando a obrigaç~o fôr divisivel, só incor:re 
na pena o devedor ou o herdeiro do devedor que a m
fringir, e proporcionalmente á sua porte na obrigação. 

Art. 969. Para exigir a pena convencion_al, não e ne-
ccssorio que o credor allegue prejuízo. . 

O devedor não pôde eximir-se de cumpril-o, sob o 
·rundamento de que é excessiva. 

TITULO II 

EPFE!TOS DAS OBRlGAÇÕES 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 970. A obrigação produz effeito entre as partes, 
e transmitte-se aos seus_ herdeiros, salvo si fôr perso
nallissimo. 

Art. 971. Aquelle que tiver prometLido facto de ter
ceiro responde por perdas e damnos, quando este não 
executar a prestação promettida. 

CAPITULO H 

DO P AGAMEN'l'O 

SECQÃO I 

QUEM DtVE FAZER O PAGAMENTO 

Art. 972. Qualquer interessado na extincção da 
divida tem direito de pagp.r, e, em caso de recusa do 
crddor, usar dos meios conducentes á desoneração do 
devedor. 

Tem igual direito o terceiro não interessado, uma 
vez que o faça em nome e por conta do devedor. 

Art . 973. O terceiro não interessuclo, que paga u 
divida em seu proprio nome; tem direito de ser rcern
holsndo do que houver pago, mas nuo fica subrogado 
nos direitos elo cr.edor. 

Si pagar ontes do vencimento da divida, só tem 
direito ele ser l'eembolsado no dia do vencimento. 

9 
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.ArL. 974. Si o ·devedor com justa causa -s~ ·oppuzer n 
que o terceiro faça o pagamento, e não obstante, fôr 
paga a divida, não será obrigado ir reembolsar sinuo a 
quantia até onde chegar ·o seu beneficio no pagamento. 
· Art. 975. O pagamento que importar transferencia 
de rlominlo, só será valido quando feito por quem tiver 
a faculdade de alienar ó respectivo objecto. 

Si, porém, fôr dada em pagamento cousa fnngivel, 
não póde mais ser reclmada do credor que, de boa fé, 
a recebeu e consumiu, ainda que o solvente não 
tivesse direito de alienal-a. 

SECÇÃO II 

A QUEJ\I DEVE SER FEITO O PAOAME ~TO 

Art. 976. O pagamento deve ser feito ao credor ou 
a quem de direito o represente, sob pena de só valer 
depois de por elle ratificado ou tanto quanto verter em 
seu proveito. 

Art. 977. O pagamento feito de boa fé ao credor 
putativo é valido, ainda que depois se prove a .ille
gitimidade deste. 

Art. 978. Não vale, porém, o pagamento sciente
mente feito ao credor incapaz de quitar, si o devedor 
não provar que esse pagamento verteu em beneficio do 
mesmo credor. 

Art. 9i9. Considera~se auctorisado para receber opa
gamento o portador da quitação, salvo si ascircurn
stancias não justificarem esta presum pçüo. 

Art. 980. Si o devedor pagar ao credor, não obstante 
ter sido intimado da penhora do credito ou not.if.icado 
da opposição a ellc feita por terceiros, o pagarnenlo não 
valerá contra esses terceiros, os quaos poderão cibri
gal-os a pagar ele novo, ficando-lhe, entretanto, salvo 
o regreEso couLra o cr2dor . 

. SECÇAO III 

OBJECTO DE PAGAMENTO E SUA PROVA 

Art. 931. O devedor que paga tem direito de exigir 
quitaci'lo em devida fórma e pócle demorar o pagamento 
a tê qt1e lhe seja passada. 

Art. 932. A quitação deve conter a designação da 
divida extincta, o nome do devedor, ou de quem paga 
em seu nome, ó tempo e logar do pagamento e- a assi
gnatura do credor ou do mandatario seu. · 

Art. 983. Recusando o credor dar qujtação, ou da.1-a 
em devida fórma, póde o devedor ci~al-o para esse fim, 
e valerá· como quitação a sentença que a isso o obrigar. 

Art. 984. Nas dividas cuja quitação deva t'azer-se 
mediante restituição do titulo, a perda deste auctorisa 
o devedor a exigir, sob pena de retenção da divida, a 
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declaração do credor, na qual se tenha por inutilisado 
o m·esmo titulo. 

Art. 985. Quando o pagamento se fizer por presta
ções periodicas, a quitação correspondente ao ultlmo 
período faz presumir que foram solvidas as presta
ções anteriores, si:tlvo prova em contrario. 

Art. 986. Si o credor der quitação do capital sem 
reserva dos juros, estes se presumem pagos. 

Art. 987. A entrega do titulo ao devedor faz presumir 
pagamento. 

Póde, todavia, o credor que não recebeu a quantia 
quitada allegar e provar, dentro de sessenta dias, o não 
pagamento, com o que fica sem effeito a quitaçfio. 

§ uniço. Esta prova não é permittida quando a qui-
tação fôr passada por escriptura publica. . 

Art. 988. Presumem-se a cargo do devedor as des
pezas com o pagamento e quitação. Si, porém, o credor ... 
mudar de domicilo, ou morrer deixando herdeiros em 
logares diflerentes, o augmento da despeza será por 
conta do credor. 

Art. 989. O pagamento em dinheiro, sem determi
nação da especie, deve ser feito em moeda corrente no 
logar do cumprimento da obrigação. 

§L 0 E', porém, iicito ás partes estipular que o paga
;mento se faça em especje determinada de moeda na- . 
cional ou estrangeira. 

§ 2. 0 -O ,credor, no co.so e.lo§ antecedente, pôde entre
tanto, optar entre o pagamento na especie designada 
no titulo e o 13eu equivalente em moeda corrente no 
logar da prestação, ao cambio do dia do vencimento. 
Não havendo cotaçêio nesse dia, prevalecerá a .anterior 
mais proxima. 

§ 3. 0 No caso de deposito regular ou de outro con
tracto não trnnslativo de domínio, o valor do. moec.la 
será o éla época do contracto: · 

§ 4. 0 Quando o.devedor incorrer erri móra e o agio 
tiver variado entre a data do vencimento e a do paga
mento, o credor póde optar por um ou por outro, salvo 
si se tiver estipulado cambio .fixo. 

§ 5. 0 Quando a cotação tiver variado em um mesmo 
dia, tomar-se-ha por base a média do mercado. 

Art. 9JO. Nas indemnisacões por facto illicito preva
lecerá o valor mais favoravel ao lesado. 

Art. 991. Si o pagamento tiver de ser feito por peso _ 
ou medida, entende-se, no silencio das partes, que 
estas acceitaram os do I0gar da execução. 

SECÇÃO IV 

LOGA.R DO PAGAMENTO 

Art. 992. O pagamehto deve ser feito _no domicilio 
do devedor, salvo convenção das partes, ou si as cir
cumstancias, apropria natureza da obrigação ou, final
mente, determinoção da lei, dispuzerem o contrario. 
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§ unico. Sendo designados differentes lagares, o 
direito de escolha cabe ao credor. 

Art. 993. Si o pagamento consistir na tradição de 
um immovei, ou em prestações referentes a immovel, 
de,·e ser feito no logor da situação deste. 

SECÇÃO V 

'IEMPO El'lf QUE DEVE SER FElTO O PAGAMENTO 

Art. 994, Não tendo sido ajustada época para o 
pagamento, o credor póde exigil-o immediatamente, si 
pela natureza da obrignçilo ou pelas cil'cumstancias 
não se tornar indispensavel certo lapso de tempo, que 
será fixado no caso de duvida. 

§ unico. A fixação do prazo neste caso será feito 
improrogavelmente pelo Juiz, o qual tambem o fixará 
a requerimento de uma das partes, quando a outra, 

., tendo o direito de determinai-o, se recuse a isso. 
Art. 995. As obrigações condicionaes devem ser 

cumpridas no dia do implemento da condição. In
cumbe ao credor a prova de que ·o davedor teve disso 
conhecimento. 

Art. 996. Concedido o prazo, não poderá a divida 
-ser exigida nem paga antes do vencimento; poderá, 
todavia, o devedor pagar, si o termo for estabelecido 
em seu favor. . 

§ 1. 0 Póde egualmente o credor exigir a divida antes 
do vencimento, quando, executado o devedor, abrir-se 
concurso creditorio. 

§ 2. 0 o mesmo direito tem o credor si os bens hypo· 
thecados, empenhados ou dados em antichrese, forem 
penhorados em execução· por outro credor. 

§ 3.0 Tém outrosim a1:fplicação o disposto no § 1°,· 
sempre que cessarem as garantias reaes ou fidejuso
rias da divida, ou se tornarem insufficientes e, noti
ficado o devedor, recusar reforçal-as. • 

~ 4.0 Si a divida fôr solidaria, não se reputará ven
cida em relação aos outros devedores solvaveis. 

SECÇAO VI_ 

llIÓRA 

Art. 997. Considera-se em móra o devedor que não 
effectuar o pagamento, e o credor qtie o 11ão quizer re
ceber no tempo, logar e pelo modo convencionados. 

Art. 998. Respondeo devedor pelos prejuízos que sua 
móra causar. 

§ unico. Si, por causa da móra, a prestação se tornar 
inutil ao credor, póde este recusal-a e exigir indemni
sação por per-das e damnos . 

Art. 999. O devedor em móra respondo pela impos
sibilidade da prestação, ainda resultante de caso for
tuito ou forço. maior, durante a móra, não provando 
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isenção de culpa ou que o damno sobreviria. ainda que 
a obrigação fosse opportunamente cumprida. 

Art. 1000. A móra do credor isenta o devedor de 
responder pela conservação da cousa, salvo dólo ; su
jeita-o a recebel-a pela mais baixa estimação, si houver 
clifferença entre o valor ao tempo do contracto e o do 
pagamento, e a indemnisar as despezas que occasionar 
a conservação. · · 

Art. 1001. Purga-se a móra : 
I, por parte do devedor, offerecendo este a prestação 

com a importancia dos prejuizos decurrentes, até o dia 
do offerecimento; 

II, por parte do credor, offerecendo-se este a receber 
o pagamento e sujeitando-se aos effeitos elo. Jilóra o.tê 
a mesma data ; 

III, por parte de ambos, renunciando nquelle que se 
julgar por ella prejudicado aos direitos que da mesma 
lhe provierem. · 

Art. 1002. O não cumprimento da obrigação posi
tiva e liquida no seu vencimento importa de pleno di
reito a móra do devedor. 

Não havendo prazv designado, começa a móra desde 
a interpellação, protesto, ou notificação. 

Art. 1003. Nas obrigações negativas, o devedor fica 
consfüuido .em móra, desde o dia em que executar o 
acto de que se devia abster. 

Art. 1004. Nas obrigaçõss provenientes de delicto, 
considera-se o devedor em móra desde que o per
petrou. 

Art. 1005. Não havendo facto ou omissão imputa
vel ao devedor, este nS.o incorre em móra. 

SECÇÃO. VII 

PAGAMENTO INDEVIDO 

Art. 100S. Todo aquelle que recebeu o que lhe não 
era devicro fica obrigado a restituil'. 

A mesma obrigação incumbe ao que recebe divida 
condicional antes de cumprida o condição. 

Art. 1007. Cabe ao que voluntariamente pagou o que 
não devia, provar que o fez por erro. ' ,, 

Art. 1008. Aos fructos, accessões, bemfeitorias e 
deteriorações sobrevindas á cousa dada em pagamento 
indevido, opplicam-se as disposições dos arts. 519 a 
522 deste Codigo. 

Art. 1009. Si aqnelle que indevidamente recebeu um 
immovel, o ti ver alienado, deverá. assistir o proprie
tario na rectificação do registro, nos termos do 
art. 902. 

Art. 1010. Si aquelle que indevidamente recebeu um 
immovel o tiver alienado em boa fé, por titulo one
roso, responderá sómente pelo preço recebido; si tiver, 
porém, procedido de má f'é, responderá tanto pelo 
valor do immovel como por perdas e damnos. 
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Art. 1011. Fica isemptõ ele restituir o pugamento 
indevido aquelle que, recebendo-o por conta de divida 
verdadeira, inutilisou o titulo, deixou prescrever a 
acção ou abriu mãos das garantias que asseguravam 
seu .direito ; mas o que pagou terá acção regressiva 
contra o verdadeiro devedor e contra seu fiador. 

Art. 1012. Não se póde . repetir o que se pagou 
para solver divida prescripta ou cumprir obrigação 
natural. 

Art. 1013: Não terú direito á re·petiçõ.o ·aquelle que 
deu alguma cousa para obter fim illicito, immorul, ou 
prohibido por lei. 

CAPITULO III 

DO PAGAMENTO POR CONSIGNAÇÃO 

Art. 1014. O deposito judicial da -cousa devida, nos 
casos e pela fórma que a lei determina, considera-se 
pagamento e extingue a obrigação. 

Art. 1015. · A consignação tem logar: 
I, si o credor, sem justa causa, recusar receber o pa

gamento ou der quitação na devida fórma ; -
II,· si o credor não se npresentar a receber ou não 

providenciar sobre o recebimento da cousa no logar, 
tempo e condições devidaf,,l ; · 

III , si o credor fôr desconhecido, declarado ausente, 
ou residente em logar incerto, de accesso dtfficil ou pe
rigoso; 

IV, si occorrer duvida sobre quem deva Iegitim&
mente receber o pagamento; 

V, si pender litígio sobre o objecto elo .pagamento ; 
. VI, si houver concurso de preferen,cia aberta cont,ra 

o credor, ou si este fôr incapaz de receber o paga
mento. 

Art. 1016. Para que a consignação tenha força de· 
pagamento, será preciso que concorram, em relação 
às pessoas, objecto, modo e tempo, todos os requisitos 
sem os qu11es o pagamento não é valido. 

Art. 1017. Nos casos elos ns. J, II ou III do 
art. 1015 deve .ser citado o credor para vir ou mandar 
receber o pogamento; e, no caso do n. IV, pora füzer 
certo o seu direito. 

Art. 1018. O deposito deve ser requerido no Jogar 
do pagamento; e, flpenas effectuaclo, cessam para o 
depositante os juros da divida e os riscos, salvo si für 
julgado improcedente. 

Art. 1019. Emquanto o credor não declarar que 
acceita o deposito, ou não impugnal-o, o devedor póde 
requerer o levantamento, pagando as respectivas des
pezas, e subsistindo a obrigoção para todas as conse
quencias do direito. 
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Art. 1020 . .Julgado p:vocedente o deposito, o devedor 
não póde mais levantai-o slnão de accôrdo com os 
outros devedores e fiadbres, ainda que o credor con-
sinta. . 

ArL · 1021. O credor que, .depois . de contestar a lide 
ou acceitar o deposito, acquiescer no levantamento, 
perderá a preferencia e garantia ciue lhe. competiam 
sobre a cousa consignada, ficando. desobrigados os 
outros devedores e fiadores que ' não prestaram seti 
accôrdo. • . . 

Art. 1022, Si a cousa devida fôr co_rpo certo que deva 
ser entregue no mesmo Jogar onde está., póde o devedor 
citar o credor para vk ciu mandar recebei-a, sob pena 
de ser depositada. · 

Art. 1023. Si a esc0lba da cousa indeterminada, 
competir ao credor, será el1e citado para este fim; sob 
comminação de perder o direito e de ser depositada a 
cousa que o devedor escolher. Feita a escolha pelo 
devedor, proceder-se-ha como no artigo ~ntecedent'1 i 

Art. 1024. As despezas com o deposito, quand:9 
procedente, correrão por conta do credor, e no caso 
coqtrario por conta do devedor. · 

Art. 1025. O dévedor de obrigação litigiosa exonera
se mediante consignação, mas, si pagar a qualquer dos 

. _pretendidos credores, tendo_ conhecimento do litigio, 
assumirá o risco do pagamento. _ 
. Art. 1026". Si a d-i:vida se vencer, p_endendo disputa 
entre credores que se pretendem excluir, poderá qual-
quer clelles requerer a consignação. · 

CAPITULO IV 

DO PAGAMENTO COM SUBROGAÇÃO 

Ar_t. 1027. A subrogação opera-se, de pleno direito, 
em favor: 

I, elo credor que pagEJ. a divida do devedor commum 
ao credor a quem competia- direito de preferencia; 

II, do adquirente do immovel llypothecado que paga 
ao crerlor ltypotllecarjo ; - · 

III, do terceiro interessado que paga a divida pela 
qual era ou podia ser obrigaçlQ-, no todo ou em parte. ' 

Art. 1028. A subrogação convencional; 
I, quando o credor recebe o pngamento de terceiro e 

lhe transmitte, expressamente, todos os. seus direitos; 
II, qmmdo um terceiro empresta ao devedor a im

pnrtancia necessaria para pagar a divida, com a decla
roção de ficar suhrogado em todos os direitos do credor 
originnriff. 

Art. 1029. Na hypothese do n. Ido artigo antecedente 
applica-se o disposto sobre a cessão de creditas. · 

Art. 1030. A subrogaçãotransfere para o novo credor 
todos os direitos, acções, previlegios e garantias do 
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antigo credor em relação a divida, tanto contra o de
vedor principal como contra os fiadores. 

Art. 1031 ,, Na subrogação legal o subrogado .não 
poderá exercer os direit0s e acções do credor, sinão até 
á somma, que tiver desembolsado para desobrigar o 
devedor. . 

Art: 1032. Quando o subrogado pagar sómente parte 
da divida, o credor originario preferir-lhe-110. no paga
mento do restante, si os bens do devedor forem in
sufficientes para saldar por inteiro o cftt.e fôr · devido a 
um e a outro. 

CAPITULO V 

DA IMPUTAÇÃO DO PAGAME'.'l'TO 

Art. 1033. A pe3soa obrígrida por varias dividas da 
mesma especie, ao mesmo credor, tem direito de 
declarar a quol dellas offerece pagamento, uma vez 
que sejam liquidas e vencidas. 

Sem consentimento de credor, não se farà impu
tação do pagamento na divida illiquida ou não ven-
cida. - ' 

Art. 1034. Não tendo o devedor declarado a qual 
elas dividos liquidas e vencidas quer imputar o paga
mento, e acceitando a quitação de urna dellas, não 
terà direito a reclamar conlrn a imputação, salvo pro
vando que hourn dolo ou violencia da parte do credor. 

Art. 1035. Havendo capital e juros, o pagamento 
imputar-se-ha primeiro nos juros vencidos, e, depois 
no capital, salvo estipula\ão em contrario, ou si -o 
credor passar a quitação por conta do capital. 

Art. 1036. Si o devedor não fizer a declaracão do 
art. 1-033 e si a quitação fór omissa, quanto ii impu
tação, esta se foro. nas dividas liquidas e vencidas em 
primeiro lugar. -

Si as dividas forem todos liquidas ·e vencidas ao 
mesmo tempo, a imputação f'ar-se-ha na mais one

' rosa. 

CAPITULO VI 

DAÇÃO EM PAGAMENTO 

Art. 1037 .,O credor póde consentir em receber cousa 
que não seja dinheiro em substituição da prestacüo 
que lhe era devida. · 

Art. 1038. Determinado o prcco ela cousa dada em 
pagamento, as relações entre as imrtes regular-se-hão 
pelas normas elo contracLo de compra e vendo. 

Art. 1039. Haverá cessão, si a cousa dada para pa
gamento fôr titulo ele credito. 

Art. 1040. Si o credor soffrer a e viccão ela cousa 
recebida em pagamento, fica restabelecida· a obrigação 
primitiva e sem effeito a quitação dada. _ 
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CAPITULO VII 

DA NOVAÇÃO 

Art. 1041. Tem lagar a novaçõo : 

137 

I, quando o devedor contráhe com o credor uma 
nova divida para extinguir a anterior; substituindo-a; 

II, quando novo credor é substituido ao anUgo, fi
cando este quite com o credor ; 

III, quando em virtude de obrigação nova, outro 
credor é substituido ao antigo, ficando o devedor quite 
com este. 

Art. 1042. Não havendo animo de novar, a segunda 
obrigação confirma simplesmente a primeira. 

Art. 1043. A novaçõo por substituiç.ão de devedor 
póde ser efl'ectuada independente de consentimento 
deste. 

Art. 1044.' Si o devedor fór insolvavel, não tem o 
credor, que o acceitou, acção regressiva contra o ante
rior devedor, salvo má fé da parte deste. 

Art. 1045. A novação extingue os occessorios e ga
rantios da divida, sempre que não houver estipulação 
·em contrario. · 

Art. 1046 •. Não aproveitará, todavia, ao credor re
salvar a bypotheca, antichrese ou penhor, si os 
bens dados em garantia pertencerem a terceiro que 
não foi parte na novação. 

Art, 1047. Operada a novação entre o credor e um 
dos devedores solidarias, sómente sobre os bens do que 
contrahir a nova obrig1,1çüo subsistirão as preferencias 
e garantias do credito. 

Os outros devedores solidarias ficam desonerados 
pelo mesmo facto. . 

Art. 1018. A novaçilo feita com o devedor principal, 
sem o consentimento do fiador, .tanibem importo ex
onernção deste. 

Art. 1049. Obrigaçõesnullas ou extinclas não podem 
ser confirmadas por novação. . 

Art. 1050. A obrigação simpleE:mente annullavel 
póde ser confirmada pela novação. 

CAPITULO VIH 

DA. COMPENSAÇÃO 

Art. 105i. Quando duas pessoas forem ao mesmo 
tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigu
ções extinguem:se até concurrente quantia. 

Art. 1052. A compensação tem logar entre dividas 
liquidas, exigiveis e de cousas fungiveis. 

Art. 1053. Embora sejam do mesmo genero ns cou
sas fungiveis, objecto das duas prestações, não haverá 



138 CODIGO CIVIL BRAZILEIRO 

compensação, se tendo sido determinada a qualidade, 
se verificar que esta é differente. 

Art. 1054. Não são compensaveis as prestacões de 
cousas incertas, quando a escolha pertencer aos dous 
credores, ou a um delles como devedor de uma das 
obr!gações e como credor da outra. . · 

Art. 1055. O devedor só póde compensar com o 
credor o que este lhe dever; mas o fiador púde com
pensar sua divida com a de seu credor ao afiançado. 

Art. 105G: Os prazos de favor, embora consagrados 
pelo uso geral, não obstam á compensação. 

Art. 1057. A differença de causa nas dividas üão 
impede _a compensação, excepto : 

I, si uma dellas provier de esbulho, furto , ou 
roubo ; 

II, si uma proceder de deposito, commodato ou 
alimentos; 

III, si uma fôr de cousa que não possa ser 
penhorada. 

Art. 1058. Não póde ter logar a compensação ha
vendo renuncia prévia de um dos devedores. 

Art. 1059. As dividas fiscaes da União, dns Estados 
e elos Municipios tambem não potlem ser objecto d~ 
compensação, excepto os encontros originarios entre 
o devedor e a administração nos termos dos regula
mentos da Fazenda. 

Art. 10GO. As partes podem, por occôrdo, excluir a 
compensação de suas dividas. 

Art. 1061. O que se obrigou por terceiro não póde 
compensar esta obrigação com o que lhe deve o 
credor. , 

Art. 1062. O devedor solidario só póde compensar 
com o credor o que este deve ao seu co-obrigado, atê 
ao equivalente da parte deste na divida commum. 

Art. .10G3. O devedor que, notificado, nada oppõe il 
cessão, que o cre-dor faz a terceiro, dos seus direitos, 
não pôde oppor ao ·cessionario a compensação, que 
teria podido oppor ao cedente antes da cessão. Porém, 
si a cessão não llle tiver sido notificada, poderà oppor · 
as cessionarlo compensação do credito que antes tinlia 
contra o cedenle. 

Art. 106L Quondo as duos dividas não são pogoveis 
no mesmo Jogar, não se podem compensor sem de
dução das despozos neccssurios oo pagamento doquolla 
que havia de ser satisfeita em Jogar divetso. 

Art. 10G5 . Sendo a- mesma pessoa obrigada por 
varia~ dividos compensaveis , observar-se-hão no re
spectiva compensaçüo, as regras estnbelecidas poru 
imputaçüo dos pagamentos. 

Art. 10GG. A compensação não póde ter logar em 
prejuízo do direito de terceiro. O devedor que se torna 
credor do seu creuor, depois de penhorado o credito 
deste, nõo póde oppor ao exequente a compensação 
que lhe competiria contra o proprio credor, 
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CAPITULO IX 

DA TRANSACÇÃO 

Art. 1067. Podem as partes, mediante mutuas con
cessões, pôr termo a um litigio ou prevenil-o. 

Art. 1068. Sendo nulla qualquer das clausulns da 
transacção, nulla será esta. · 

§ unico. Quando a tronsacção versar sobre dive1·sos 
direitos contestados e não prevalecer em relaçõ_o a 
um, fica, não obstante, válida relativamente aos 
00~~- . 

Art. 1069. A transacção interpreta-se restrictiva
mente. Por ella não se transmittem, apenas se de
claram ou reconhecem direitos. 

Art~ 1070. Si a transacção versar sobre direitos já 
contestados em juizo deverá ser feita : 

I, por termo nos autos, assignado pelos transi
. gentes e homologado pelo juiz ; 

II, por instrumento pubfico, ou particular nos casos 
em que o.quelle não é exigido. 

Art. 1071. Nõ.o _havendo ainda liligio; a transacção 
deve ser feita por um dos modos indi~dos no n. II 
do artigo antecedente. 

Art. 1072. A transacção produz entre as partes 
cffeito de cousa julgada e só pócle ser rescindida por 
dólo, violencia ou erro essencial sobre a pessoa ou 
cousa a respeito da qual versar a contestação. 

Art. 1073. A transacção não aproveita, nem preju
dica, sinão aos que nella intervieram, ainda que verse 
sobre cousa indivisivel. ' 

Si fôr concluida entre o credor e o devedor principal 
desobriga o fiador. 

Concluída entre um dos c1•edores solidarios e o de
vedor, éxtingue a obrigação -deste para com os outros 
credores. E concluída entre um dos devedores soli
darios e seu credor, extingue a divida em relação aos 
outros devedores. 

Art. 1074. Dada a evicção da cousa renunciada por 
um dos transigentes, ou por elle transferida á outra 
parte, não revive a obrigação extincta pela transacção, 
mais o que soffreu a evicção tem direito de reclamar 
indemnisação por perdas e damnos. 

§ m1ico. Si um dos transigentes adquirir, depois da 
transacção, novo direito sobre a cousa renunciada ou 
transferida, não ficará inhihido _ <le exercel-o por causa 
da transacção. 

Art. 1075. A tran~acç.ão sobre · obrigação resultante 
de delicto não perime a acção penal por parte da jus
tiça publica· 

Art. 1076. E' admissivel a pena convencional na 
transacçã::.>. 

Art. 1077. Só podem ser objecto de transacção di
reitos patrimoniaes de ordem privada. 
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ArL. 1078. E' milla a transacção sobre litigio já de
cidido por sentença passada em julgado, de que as 
partes ou uma dellas não tinha noticia, ou quando, 
por titulo novamente descoberto, se verifica que 
alguma das partes não tinha direito algum sobre o 
objeêto da transacção. 

CAPITULO X 

DO COMPROMISSO 

Art. 1079. E' licito ás pessoas capazes de contractar 
louvar-se, mediante compromisso escripto em qualquer 
tempo, em arbitras de suas contestações judiciaes ou 
cxtra-judiciaes. 

Art. 1080. O compromisso é judicial ou extra• 
judicial. 

O primeiro póde ser feito por termo nos autos, per
ante o juiz ou tribunal onde correr a demanda, o 
segundo por instrumento publico ou particular, assi
gnado pelas partes e duas testemunhas. · 

Art. 1081. O compromisso deve . declarar os nomes, . 
sobrenomes e domicilio d0s arbitras e dos substitutos 
nomeados para o caso de falta ou impedimento dos · 
nomeados, e mais o objecto do litígio sujeito á sua 
decisão. 

Art. 1082. O compromisso póde tambem declarar: 
I, o prazo em que deve ser dada u decisão ar

bitral ; 
li, a condição de ser esta executada com ou sem 

recurso para o tribunal superior; 
III, a pena convencional que pagará á. outra parte 

aquella que recorrer da decisão, não obstante a clau
sula - sem recurso. Esta pena não será maior que o 
terço ·do valor da demnnda; 

IV, a nutorlsação, dada aos arbitras para julgarem 
por equidade, independente das regras e fórmas de 
direito; 

V, a autorisação para. nomeação de terceiro arbitro 
para o caso de divergencia, quando as partes a não 
tenham feito ; 

VI, os honorarios dos arbitras e a proporção em 
que serão pagos. 

Art. 1083. Os arbitras são juízes de facto e de direito, 
e o seu arbitramento não é sujeito a alçada ou recurso., 
salvo o que fôr em contrario convencionado entre as 
partes. 

Art. 1J84. Si us partes não tiverem nomeado o ter
ceiro arbitro, nem autorisodo sua nomeação, a diver
gencia dos dous arbitras extingue o compromisso. 

Art. 1035. Podem ser arbitras todas as pessoas que 
merecerem a confiança das partes e não forem inhi
bidas por disposição de lei. 
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Art. 1086. lnsfüuido o juízo arbitral por compro
misso judicial, ou extra-judicial, nelle correrá a causa 
seus termos, como fôr estabelecido em lei proces
sual. 

Art. 1087. A sentença o.rbitral só póde ser executo.
da depois de homologado., salvo si houver sido pro
ferida por juiz de f a ou 2ª instancia ·na qualidade de 
arbitro. 

Art. 1088. Ainda que o compromisso contenha a 
clausula - sem recurso - e pena convencional contra 
a parte discordante, poderá aquella que não se confor
mar com a decisão recorrer para o tribunal superior, 
não só no caso de nullidade Ol\ extincção do compro
misso, como no de ter o arbitro ultrapassado os seus 
poderes. 

§ unico. A este recurso, que será regulado por lei pro
cessual, prececlerà o deposito da importancia da pena 
ou fiança idonea ao seu pagamento. 

Art. 1089. O provimento do recurso importa a annul
lação da pena convencional. 

Art. 103J. Ao compromisso se applicarâ, quanto pos
sível, o que est".\ disposto sobre a t,ransacção . 

CAPlTULO XI 

DA CONFUSÃO 

Art. 1091. Extingue-se a obrigação, desde que as 
qualidades de credor e devedor se reunam na mesma 
pessoa . . · 

Art. 1092. A confusão póde ter logar ou a respeito 
de toda a divida ou de parte della. 

Art. 1093. A confusão que se opérà na pessoa do 
credor ou·do devedor solidaria só , extingue a obriga
ção até á concurrencia do respectivo quinhão do cre
dito ou da divida, subsistindo a solidariedade quanto 
ao mais. · 

Art. 1094. Cessando a confusão, fica, palo mesmo 
facto, restabelecida a o..brigação com seus accessorios 
e garantias. · · 

CAPITULO XII 

bA REMISSÃO DAS DIVIDAS 
, 

Art. 10)5. A entrega voluntaria do titulo da obriga
ção prova o. dexoneração do devedor e seus co-o.1.,riga

. dos, si o credor fôr capaz de alienar, o devedor copaz 
de adquirir, e o titulo escripto particular. 

Art. 1096. A entrega do ol.ljecto empenhado prorn a 
renuncia do credor (t garantia real, mas não a extinc-
ção tla dividu. · 
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. , 
Art. 1097, A remissão concedida a um dos co-obri

gados desobriga-o da parte correspondente da divida; 
e, ainda q_ue o credor reserve a solidariedade contra os 
outros, n<'.(o pôde cobrar delles a divida sem cleducção 
da parte remettida. 

CAPITULO XIII 

DAS CONSEQUENCIAS DA INEXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES , 

Art. 1098. Não cumprindo a. obrigação, ou deixando 
de cumpril-a pelo modo e no tempo devidos, responde 
o devedor pol' perdas e damnos. . · 

§ unico. A culpa consiste na negligencia ou mà fé, 
com que proceder o devedor no desempenho da obri
gação contrahidas. 

Art. 1099. -Nos contractos unilateraes res1:ionde por 
culpa a parte, a quem o contracto aproveita, e só
mente por dolo a parte a quem não traz vantagem. 

Nos contractos bilateraes, responde cada uma . das 
partes por culpa. 

Art. 1100. O devedor não responde pelos prejuizos 
resultantes de caso fortuito ou força maior, si expressa
mente não se houver por elles responsobilisado, 
excepto nos casos elos arts. 

§ unico. O caso fortuito Olf de força · maior veri
fica-se no facto necessario, cujos eJ'feitos não era 
possível evitar ou irn pedir. 

CAPITULO XIV 

' DAS PERDAS E DAMNDS 

Art. 1101._ Salvo as excepções previstas em dispo
sições especiaes deste Codigo, os perdas e damnos de
vidos ao credor comprehenclem 11110 só o que elie 
perdeu effectivomente, como o que razoavelmente 
deixou de ganh~r. . " 

Mas, o devedor que deixou de pagor no tempo e 
pela devida fórma só responde palos lucros que forem 
ou podiom ser previstos na data em que contrahiu u 
obrigação. _ 

Art. 1102. Ainda que a inexecqçúo resulte de dolo 
do devedor, us perdas e damnos sõ comprehendem os 
prejuizos effectivos e os lucros cessantes, directa e im
mediatamente decurrentes. 

Art. 1103. As perdas e dumnos, nas obrigações de 
pagamento em dinheiro, consistem nos juros da móru 
e custas, sem prejuizo da pena convencional. 
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CAPITULO X V. 

DOS JUROS LEGAES 

Art. 1104. A taxa dos juros moratorios, quando não 
convencionada, será de seis por cento ao anno. 

Art. 1105. Será tmnbmn do seis por · <.:1:mto a taxa elos 
juros devi<los por deterrninnçuo da lei, ou quando as 

· partes tiverem convencionado juros sem estipular a 
taxa. 

Art . 1106. Os juros moratorios são devidos inde
pendentemente da ullegação do prejuizo, e contam-se 
tanto om favor das dividas em dinheiro, como de outras 
prestações, desde que estiver fixado o valor pecuniario 
destas por arbikumento, sentença judicial ou simples 
accordo das partes. 

TITULO III 

CESSÃO DE CREDITO 

Art. 1'107. O credor pócle ceder o seu credito si a 
· isto não se oppuzer a naturei"n da obrigação, u lei ou 
convenção com o devedor. 

Art. 1103. A cessão de um credito comprehende os 
seus accessorios e garantias, salvo disposição em con
trario. 

Art. 1109. A tnmsferencia de um credito não pócle 
ser opposta a terceiro, si não constar de instrumento 
publico ou pai~ticular ,. na fórma elo art. 

§ unico. O cessionario elo credito hypotheéario tem, 
como o subrogado, o direito de fúzer inscrever a cessão 
á margem ela inscripç5.o prlncipal. 

Art. 1110. A disposição do artigo precedente não se 
applica á transferencia ele credito operada em virtude 
_de lei ou sentença. 

Art. 1'111. A cessão de credito não produz éifeito em 
relação ao devedor e a terceiros, _sinão depois de no
tificada, mas terá igual effeito n declàração do devedor 
feita por eEcripto publico ou particular, de que teve 
sciencia da cessão realisada. 

Art. 1112 . Occorrendo varias cessões do mesmo cre
dito, prevalecerá aquelJa que tiver sido seguida da 
tradição do titulo do credito transferido. 

Art. 1113. Fica desobrigado o devedor que, antes de 
ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo, 
ou que, no caso de varias cessões notificadas, paga -
ao cessimiario que lhe exhibe,. com o titulo de sua 
obrigação, o da respectiva cessão. 

A.rt. 1114. O devedor póde oppor tànto ao cessiona
rio como ao cedente as excepções que lhe competirem 
no momento em que -tiver conhecimento da cessão, 
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mas não póde oppor ao cessionario de boa fé-a simu~ 
lação do cedente. · 

Art. 1115. Na cessão por titulo oner9s0, o cedente 
fica responsavel para com o cessionario J)ela existencia 
do credito ao tempo da cessão, ainda que por isso se 
não. responsabilisass-e. A mesma r esponsabilidade lhe 
cabe nas cessões a titulo gratuito, se tiver procedido 
de má fé. • 

Art. 1116. Salvo estipulação em contrario, o cedente 
não responde pela sol vencia do devedor. 

Art. 1117. O cedente obrigado a garantir ao cessio~ 
nurio não responde por mais do que recebeu com os 
respectivos juros; deve, porém, indemnisal-o das 
despezas da cessão e das que -houver feito para 
cobrança. 

Art. 1118. O credor m•iginario não responde pela 
existencia da divida, nem pela solvencia do devedor, 
quando a transferencia elo credito se opera por força 
ele lei. · 

Art. 1119. Penhorado o credito, não póde mais ser 
transferido pelo . credor que tiver conhecimento da 
penhora, mas o devedor que pagar, não notificado da 
penhora, fica desonerado, salvo o direito de terceiros 
contra·o credor. 1 • 

Art. 1120. As dispôsições deste titulo applicam-se á 
cessão de outros <;llreitos para os quaes não haja modo 
especial de lransferencia. 

TITULO IV 

CONTRACTOS 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES GERAES ~ 

Art. 1121. A manifestação da vontade, nos contra
ctos, póde ser expresso., ou tacita quando a lei não 
exigir declaração expressa. 

A:rt. 1122. Presume-se concluido o contracto accor
dando as partes nos pontos. essenciaes, embora não 
haja accordo sobre pontos secunclarios. Neste caso, 
poderá o jniz regulal-os, tendo em attenção a no.tu-
reza do negocio. · 

Art. 1123. A proposta para a realização de um con
tracto obriga o proponenter excepto si o contrario 
resullo.r dos termos da proposta, das clrcumstancias 
ou da na tu reza do negocio. 

Art. 1124. Deixa ele ser obrigatoria a proposta : 
· I, si, feita sam prazo a uma 1;essoa presente, nlio 

foi immeclia tamente acceita. 
Considera-se tombem presente a pess00. que con ... 

tracta por meio do telephono. 
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IL si, feita sem prazo â pessoa ausente, tiver de
corrido tempo sufficiente para chegar a resposta ao 
conhecimento do proponente; 

III, si, feita á pessoa ausente, não tiver sido expe
dida a resposta dentro do prazo dado ; 

IV, si, ant~s da resposta ou conjunctamente com 
ella, chegar ao conhecimento da outra parte a re
tractação. 

Art. 1125. Si a acceitação, por circumstancia impre
vista, chegar tarde ao conhecimento do proponente, 
deve este communical-a immediatamente ao acceitante, 
sob pena de responder por perdas e damnos. . 

Art. 1126. A acceitação fóra do prazo, que contiver 
addições, restricções ou outras modificações, impor
tará nova proposta. 

Art. 1127. Quando a accei tação expressa não fôr de 
uso er:µ certa classe de negocios ou si o proponente a 
dispensar, o contracto se reputará concluído, si a 
recusa não fôr dada em tempo. 

Art. 1128. Considera-se inexistente a acceitação si 
antes, ou ao mesmo tempo que ella, chegar a re
tractação. . 

Art. 1129. Os contractos por correspondencia epis
tolar ou telegraphica tornam-se perfeitos desde que a 
.acceitação é expedida, excepto : 

I, no caso_ do artigo antecedente; 
II, si o proponente se houver compromettido a es

perar resposta ; 
III, si, sem ella, tiver decorrido o prazo conven

cionado. 
Art. 1130. Reputa-se celebrado o contracto no Jogar 

em que foi proposto. 
Art. 1131. Quando o contracto exigir instrumento 

publico como prova, pôde qualquer das partes arre
pender-se antes .de assignal-o, pagando á outra a in
demnização das perdas e damnos resultantes do arre
pendimento, sem prejuízo do disposto nos arts. 1138 
a 1140. . 

Art. 1132 Não póde ser objecto de contracto a he-
rança de pessoa viva. · · · 

Art. 1133." Os contractos beneficos devem ser in
terpretados estrictamente. 

Art. 113ft. A impossibilidade da prestação não in
valida o contracto quando fôr relativa, ou tornar-se 
possivel antes de realizada a condição. 

CAPITULO II 

DOS CONTRACTOS BILATERAES 

Art. 1135. Nos contractos bilateraes nenhuma das 
partes póde exigir da outra o cumprimento da obri
gação sem que tenha cumprido a sua. 

10 
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Si, depois de concluido o contracto, sobrevier a uma 
das partes contractantes diminuição em seu patri
monio, capaz de cornprometter ou tornaf duvidosa a 
prestação pela qual se obrigou, póde a parte a quem 
incumbe fazer prestação em primeiro logar recusar-se 
a esta até que a outra satisfaça a que lhe compete ou 
dê garantia bastante de satisfazel-a. 

§ unico. A parte prejudicada pelo não cumpri
mento póde requerer a rescisão do contracto com 
perdas e damnos. 

Art. 1136. O distracto deve ser feito pela mesma 
fórma por que foi o contracto, mas a quitação vale 
qualquer que seja a fórma por que fôr dada. 

CAPITULO III 

DAS ARRHAS 

Art. 1137. O signal ou arrhas, dado por uma parte, 
faz presumir accordo e torna obrigatorio o contracto. 

Art. 1138. Podem entretanto, as partes estipular 
que, apezar das arrhas dadas, seja licito o arrependi
-meato. Neste caso se o arrependido for o que deu as 
arrhas, perdel-as-ha em proveito do outro; e si fôr 
o que as recebeu, deverá restituil-as em dobro. 

Art. 1139. Salvo estipulação em contrario, as arrhas 
em dinheiro consideram-se principio de pagamento. 
Fóra deste caso, devem ser restituídas quando o con
tracto for concluido ·ou ficar desfeito. 

Art. 1140. Si o que deu as arrhas tornar, por culpa 
.sua, impossivel a-prestação, ou motivar a rescisão do 
contrato, perdel-as-ha em proveito do outro. 
e 

CAPITULO IV 

DAS ESTIPULAÇÕES EM FAVOR DE TERCEIRO 

. Art. H4L O qúe estipula em favor de terceiro pódl3 
exigir o cumprimento da obrigação. . 
- Ao terceiro, em favor de quem foi estipulada 
a obrigação, é tambem permittido exigil-l;l., ficando 
sujeito, todavía, ás condições e modalidades do con
tracto, que póde ser modificado nos termos dó 
art. 1143. . . . 

Art. 1142. Si ao terceiro, em favor de quem foi feito 
o contracto, couber o direito de reclamar sua execuçlio, 
não póde o estipulante exonerar o devedor. 

Art. 1143. O estipulante póde reservar para si o di
reito de substituir o terceiro design.ado no contracto, 
sem 11ecessidade do consentimento d'este, nem da 
,parte ;éQrp, quem contractou. · 
- . ·;§: ,untco. · Tal substituição póde ser feita por acto entré 
vivos ou por disposição de ultima vontade. ....:. 
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CAPITULO V 

DOS VICIOS REDHIBITORIOS 

Art. 1144. A cousa recebida em virtude de contracto, 
commutativo póde ser enjeitada por vicios ou defeitos 
occultos que a tornem impropria ao uso a que é desti
nada, ou lhe diminuam o valor. . 

E' applicavel a disposição deste artigo ás doações, 
gravadas de encargo. · · · 

, Art. 1145. A ignorancia de taes vícios não exime de, 
responsabilidade, salvo clausula expressa. ,r~ 

Art. 1146 . Si o alienante conhecia o vicio ou defeito;. 
deve restituir o que recebeu com perdas e damnos; si 
o não conhecia, será obrigado apenas a restituir o valor.. 
recebido e as despezas com o contracto. · 
. Art. t147. A responsabilidade do alienante subsiste 
ainda que a_ cousa pereça no poder do adquirente, em 
consequencia do vicio occulto, existente ao tempo da,_ 
tradicção. ' 

Art. 1148. ó -adquirente póde, em vez de rejeitar a1 

cousa rescindindo o contracto, pedir abàtimerito no. 
valor ajustado. - · · ' 
· Art. 1149. A acção redhibitoria ou para abatimento, 
no preço não terá logar si a cousa tiver sido vendida 
em hasta publica. ·· 

CAPITULO VI 

DA EVICÇÃO 

Art. 1150, Nos contractos onerosos, pelos quaes se; 
transfere o dominio, posse ou uso, deve o alienante_ 
garantir o adquirente contra os riscos da evicção, sem- ; 
pre que esta responsabilidade não tenha sido expressa-
mente excluida. · 

§ unico. As partes podem reforçar ou diminuir essa 
garantia. · , 
. Art. 1151. Não obstante a clausula exclusiva da ga

rantia, verificartdo-se a evicção, o evicto tem direito : 
de repetir o preço que pagou pela cousa evicta si. não 
foi .informado do risco da evicção ou si, informado, o. 
assumiu. 

Art. 1152. Salvo estipulação em contrario, o que · 
soffreu a evicção tem mais o direito, além da restitui
ção integral do preço ou quantias pagas: . 

I, á indemnização dos fructos que tiver sido obri-/ 
· gado a restituir ; . 

II, á das despezas dos contractos e dos prejuízos;; 
que clirectamente resultarem da evicção. '' . III, ás custas judiciaes; - _ 

Art. 1153. Subsiste para o alienante esta obrigação, , 
ainda que a couso. alienada esteja deteriorada; excepto ; 
havendo dolo do adquirente. - · , ·i 
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Art. 1154. Si o adquirente tiver auferido vantagens 
das deteriorações e não tiver sido condemnndo a in
demnizal-as, o valor das vantagens será deduzido da 
quantia que lhe tiver de dar o alienante. 

Art. 1155. As bemfeitorias necessnrias ou . utcis . não 
abonadas ao que soffreu a evicção, devem ser pagas 
pelo alienante. 

Art. 1156, Si as bsmfeitot'ias abonadas ao que soffreu 
a evicção tiverem sido feitas pelo alienante, o valor 
dellas será levado em conta da restituição devida. 

Art. 1157. Si a evicção fôr parcial, mas consideravel, 
póde o que a soffreu optar pela rescisão do contracto 
ou pela restituição de parte do preço correspondente á 
perda soffrida. . 

Art. 1158. O valor da perda, na hypothese do artigo 
antecedente, será calculado em relação ao que tinha a 
cousa ao tempo ga evicção. 

Art 1159. Para poder exercer o seu direito, por 
causa da evicção, deve o adquirente denunciar ao 
alienante o litígio no tempo e pela fórma que determi
narem as leis do processo. 

Art. 1160. Não póde o adquirente demandar pela. 
evicção. · 

1°, si foi privado da cousa, não pelos meios judiciaes, 
mas por caso fortuito, força maior, roubo ou furto; 

2°, si sabia que o cousa era alheia ou litigiosa. 

CAPITULO VII 

DOS CONTRACTOS ALEATORIOS 

Art. 1161. Si o contracto for aleatorio por serem 
objecto delle cousas futuras, tomando o adquirente a 
si o risco . ele não virem a exlstir, o alienante terá 
direito a todo o preço, ainda que a cousa não venha 
inteiramente a existir, desde que de sua_par~e não tiver 
havido culpa. 

Art. 1162. Si fôr aleatorio por . serem objecto delle 
cousas futuras, tomando o adquirente a si o risco de 
virem a existir em qualquer quantidade, o alienante 
tambem terá direito a todo o preço, ainda que a cousa. 
venha a existir em quantidade inferior á esperada, 
desde que de sua parte não houver culpa. 

Mas, si a cousa não vier inteiramente a existir, não 
haverá alienação e será restituiclo o preço recebido. 

Art. 1163. Si fôr aleatorio, por serem objecto delle 
cousas existentes sujeitas a algum risco, tomando o 
adquirente a si esse risco, o alienante terá igualmente 
direito a todo o preço, ainda que a cousa já tivesse 
deixado de existir, no todo ou em parte, no dia do 
contracto. 

Art. 1164. A alienação aleatoria do artigo antece
dente poderá ser annullada . como dolosa pela parte 
prejudicada, si esta provar que a outra parte não igno
rava a cessação do risco a·que a. cousa estava sujeita, 
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TITULO V 

DIFFERENTES ESPECIES DE CONTRACTO 

CAPITULO I 

DA COMPRÁ E VENDA 

SECÇÃO I 

DISPOSIÇÕE3 GERAES 

1.49 

Art. 1165. Pelo contracto de compra e venda, um 
dos contrahentes obriga-se a transferir a propriedade 
de uma cousa, e o outro a pagar-lhe certo preço em 
dinheiro. 

Art. 1166. A fixação do preço póde ser deixada a 
arbitrio de terceiro ou terceiros, que os contractantes 
logo designarem ou prometterem designar. Si o ter
ceiro não acceitar a incumbencia, ficará sem effeito o 
contracto, salvo quando for accordado designar outra 
pessoa. 

Art. 1167. Póde tamberri a fixação do preço ser feita 
pelo do mercado ou da bolsa em certo e determinado 
dia e logar. 

Art. 1168. E' nullo o contracto de compra e venda, 
quando a fixação do preço é deixada ao ar bitrio de uma 
das parles sómente. 

Art. 1169. A compra e venda, quando pura, consi
dera-se obrigatoria e perfeita, desde que as partes 
accordarem no objecto e no preço. 

Art. 1170. Até ao momento da tradição, os riscos da 
cousa correm _por conta do devedor, e os do preço por 
conta do comprador. · 

I. Todavia, os casos fortuitos, que occorrerem no acto 
de contar, marcar ou assjgnalar as cousas, que com
mumente recebem, contando, pesando, medindo ou 
assignalando, e que já tiverem sido -postas á disposição 
do comprador, correm por conta deste. 

II. Correm tambem por conta do comprador os 
riscos das referidas CQusas, si estiver em móra de as 
receber, quando postas á sua disposição no tempo, 
logar e pelo modo ajustados. . · 
· Art. 1171. Si, por ordem do comprador for expedida 
a cousa para logar diverso, os riscos corr1,3m por sua 
conta, uma vez .entregue a quem deva transportai-a, 
salvo si o vendedor se afastar das in&trucções do 
comprador. 

Art . 1172. As despezas da tradição são a cargo do 
vendedor e as do titulo a cargo do . comprador, salvo 
clausula em contrario. · 

Art. 1173. Não sendo a venda a credito, o vendedor 
não é obrigado a entregar a cousa sem receber o preço. 
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Art. 1174. Ainda concedido prazo para pagamento, 
si, antes da tradição, o comprador tornar-se insolva
vel, póde o vendedor sobrestar na entrega da cousa até 
que o comprador de caução de pagar no tempo ajus-
tado. · - - - -

Art. 1175. Os ascendentes não pódem vender aos 
seus descendentes, sem que . os outros descendentes o 

.consintam expressamente. 
Art. 1176. Incidem na mesma prohibição : 
I, os tutores, curadores, testamenteiros e adminis

tradores, em relação aos bens confiados â sua guarda 
ou administração ; 

II, os mandatarios, em relação aos bens de cuja 
administração ou alienação estejam encarregados ; 
. III, os empregados publicas, em relação aos bens da 
União, dos Estados, dos Municipios ou estabeleci-

. mentos, de cuja administração estejam. encarregados. 
A mesma disposição applica-se aos juizes, arbitrado
res, ou peritos que, de qualquer modo, possam influir 
no acto ou no preço da ve;nda. 
- IV, os juizes, empregados de Fazenda, secretarios 
de tribunaes, escrivães e outros officiaes de justiça, em 
relação aos ben.s ou direitos, que estiverem em litigio 
perante tribunal, juizp, ou conselho, · no logar onde 
exercem suas funcções. 

Art. 1177. Esta prohibição comprehende a venda ou 
cessão de credito, salvo entre co-herdeiros ou em pa
gamento de divida ou para garantia de bens já pos~ 
suidos pelàs pessoas mencionadas no n. 4° do artigo 
antecedent~ . 
. Art. 1178. Si a venda se realizar á vista de amos
tras, entende-se que o vendedor garante existirem na 
cousa vendida as mesmas qualidades das amostras. 

Art. 1179. Si na venda de um immovel se determinar 
a respectiva área, e esta não ccirrespondtr ás dimen
sões dadas, tem çipplicoção o disposto no cap. V do 
titulo anterior, excepto si for vendido como cousa certa 
e a extensão apenas enunciativa. 

Art. 1180. Nas cousas vendidas conjuntamente, ó 
direito occulto de uma, não autoriza a rejeição de 
todas. 
; Art. 1181. Não podem os condominos vender a ex
tranhos sua respectiva parte, si o consorte a quizer 
tanto por tanto. O condomino a quem não se der 
conhecimento da venda, pôde depositando o preço, 
haver para si a parte vendida, contanto que o requeira 
no prazo de seis mezes. 

§ unico. Sendo muitos os condominos, preferirá o 
que tiver bei:nfeitorias de maior valor e na falta de 
bemfeitorias o de quinhão maior. Si as partes forem 
jguaes, haverão a parte vendida os que a quizerem, 
feito o deposito prévio. · ' 
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SECÇÃO II 

CLAUSULAS ESPECIAE.S DA COMPRA E VENDA 

Retrovenda 

Art. 1182. O vendedor póde resalvar o direito de 
resgatar o immovel vendido, dentro d<:3 certo prazo, 
·mediante restituição do preço e mais despezas feital') 
pelo comprador. Além das despezas com os actos da 
.compra, só se admittem outras até a equivalencia do 
,augmento de valor resultante de melhoramentos feitos. 

Art. 1183: O prazo do resgate não pode exceder de 
1 Lres annos, sob pena de reputar-se não escripto. As 
partes podem fixal-o mais curto, e, quando não o ti
.zerem, presume-se concedtdo o maximo. 

§ unico; O prazo de resgate, seja estipulado expres
samente, seja presumido, prevalece contra qualquer 
pessoa ainda que incapaz. O vencimento do prazo im
porta por si só a extinccão do · direito e torna a venda 
.irrevogavel. ~ 

Art. 1184. Na retrovenda o vendedor conserva sua 
acção contra terceiros adquirentes, ainda que não ti
vessem · conhecimento da clausula. 

Art. 1~85. Si differentes pessoas tiverem direito de 
resgatar a mesma cousa e sómente uma 9 exercer, o 
comprador póde fazer intimar as outras para accor
darem no resgate. 

§ i. 0 Nã.o havendo ·accordo entre os interessados ou 
não querendo um delles entrar com a importancia in
tegral do resgate, caducará o direito de todos. · 

§ 2. 0 Si os differentes condominos do predio alienado 
não o tiverem vendido conjunctamente. e no mesmo 
acto, poderá cada um de per si exercer o seu direito 
de resgate sobre a respectiva parte, sem . que o com
prador possa obrigar os demais a resgatarem-no inte
gralmente. 

Venda a contento 

Art. 1186. A venda a contento reputar-se-ha feita 
sob condição suspensiva, si no contracto não se lhe 
tiver dado expressamente o caracter de condição reso
Iutiva. Nessa especie de venda · entra a de liquidos e 
generos que é possivel provar. · 

Art. 1187. As obrigações do comprador que recebe a 
cousa sob condição suspensiva são, até que manifeste 
a acceitação, as de commodatario. · 

Art. 1188. Si dentro do praso, o comprador não 
fizer declaração alguma, reputar-se•ha perfeita a venda, 

_q.uer a condição seja suspensiva, quer seja resolutiva; 
valendo como declaração de que lhe agradou a cousa, 

.. o pagamento do preço, quando a clausula tiver caracter 
suspensiyo. · · · , 
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Art. 1189. Não havendo praso estipulado para a de
claração do comprador, o vendedor terá direito de in
timai-o judicialmente para que o faça em prazo impro
rogavel, sob pena de considerar-se perfeita a venda. 

Art. 1i90. O- direito resultante da venda a contento 
é siniplesmente pessoal. · 

Preempção ou preferenoia 

Art. 1191. A preempção ou preferencia impõe ao 
_comprador a obrigaçso de offerecer ao vendedor a 
cousa que aquelle vae vender ou dar em pagamentà, 
para que este use ele seu direito de prelação na compra, 
tanto por tanto. 

Art. 1192. A União, o Estado ou o Município tem o 
dever de offerecer ao proprietario o immovel desapro
priado, pelo valor da desapropriação, no caso de se não 
ver ificar o fim para que foi desapropriado. 

Art. 1193. O vendedor póde tambem exercer o seu 
direito de prelação, intimando·o ao comprador quando 
lhe constar que a cousa vae ser vendida. 

Art. 1194. O direito de preempção não se refere a 
outras fórmas de alienação, além das declaradas no 
art. 1191, nem a outro direito real do dominio. 

Art. 1195. Si a cousa for movel, o direito de pre
empção deve ser exercido dentro dostres dias seguintes 
ao em que o comprador tiver affrontado, sob pena de 
caducar o immovel, dentro de trinta dias, contados 
da mesma fórma e sob a mesma pena. · 

Art. 1196. Quando o direito de preempção for esti
pulado a favor de diversos indivíduos em commurn, 
só poderá ser exercido pela totalidade da cousa. Si 
algum dos indivíduos perder ou deixar de exercer o 
seu direito, poderão os demais exercel-o na fórma 
sobredita. 

Art. 1.197. Aquelle que exerce o direito de preferen
cia, obriga-se a pagar, em igualdade de condições, o 
preço achado ou o. que for ajustado, sob pena de per
der a preferencia. 

Art. 1198. Si o comprador nõo fizer saber ao vende
dor o preço e as vantagens que lhe offerecem pela 
cousa, responderá pàr perdas e damnos. 

Art. 1199. O direito de preferencia não póde ser ce
dido, nem passa aos herdeiros. 

Pacto de ·melhor comprador 

' Art. 1200. O contracto de compr!.l e venda póde ser 
feito com a clausula de se desfazer, si, dentro de certo 
prazo, apparecer quem offereça maior vantagem. Este 
prazo não poderá · exceder de um anno e em caso 
algum ~quella clausula passará das pessoas dos con
tractantes. 

· Art. 1201-. Salvo convenção expressa, o pacto de me• 
lhor comprador vale por condição resolutiva. · 
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t Art. 1202. Este pacto não pócle ter lagar nas vendas 
de moveis. 

Art. 1203. O comprador prefere a quem · offerecer 
iguaes vantagens. 

1'\rt. 1204. Si, dentro do prazo fixado, o vendedor 
não acceitar proposta de maior vantagem, a venda se 
reputará definitiva. 

Pacto commissorio 

Art. 1205. Ajustado que fique desfeita a venda, si 
não for pago o preço até certo dia, póde ,o vendedor, 
não pago, desfazer o contracto ou pedir o preço. 

§ unico. Si o vendedor não pedir o preço dentro de 
dez dias, a datar do vencimento elo prazo, a venda 
ficará desfeita de pleno direi to .. 

CAPITULO II 

DA TROCA 

Art. 1206. Applicam-se á' troca as disposições refe
rentes á compra e venda, com as seguintes modifica
~es: . 

I, salvo disposição em coli.trario, cada um dos con
tractantes ·pagará por metade as despezas com o in
strumento da troca; 

II, sã.o nullos as trocas desiguaes entre ascendentes 
e descendentes sem consentimento expre~so dos outros 
descendentes. 

CAPITULO V 

DA DOAÇÃO 

SECÇÃO I 

DISPOSIÇÕES GERAE:8 

Art. 1207. Considera-se doaçlfo o contracto em que 
umo pessoa, por liberalidade, trunsfere do seu patri
monio bens ou vantagens para o de outra, que acceita 
a transferencia. 

Art·. 1208. O doador póde fixar prazo para que o do
natario declare si :....cceita ou não a doação . Si o dona
tar io, sciente do prazo, d_eixal-o passar sem fazer de
.claração, entende-se que acceitou, si a doação não for 
sujeita a encargo. . 

Art. 1209. A doação fetta em contemplação do me
rito do donatario não perde o caracter de· libera-l.idade, 
e nem tambern o perde na parte excedente ao valor dos 
·serviços remunerados ou do encargo, quando remunE)-
ratoria dflquelles ou gravada deste. . 

Art. 1210. A ct·oação que tiver de produzir effeito 
por morte do -doador tem a natureza de dispbsições 
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de ultima vontade e fica sujeita ao disposto no livro IV, 
titulo III çleste Codigo . 

. § unico. O disposto neste artigo não abrange a 
doação para casamento, ainda que tenha de produzir 
.effeito por morte do doador. 
, A:rt. 12H. A doação deve ser feita por instrumento 
publico ou particular, conforme forem moveis ou de 
raiz os bens doados. 

§ unico. A doação verbal será valida si, versando 
sobre bens moveis e do pequeno valor, for immediata-
mente seguida de tradição. _ 
· Art. 1212. A doação feita ao nascituro depende, 
para sua validade, da acceitação dos paes. ·· · 

Art. 1213. A's pessoas que não puderem contractar 
·é facultado, não obstante, acceitar doações puras. 

Art. 1214. A doação dos paes aos filhos presume-se 
adeantamento de legitima. 
. Art. 1215. A_ doação sob a fórma de subvenção por 
prestações periodicas, extingue-se por morte do doador, 
salvo determinação expressa deste. 

Art. 1216. A doação feita, em contemplação de casa
mento futuro com· certa · e determinada pessoa, quer 
-pelos. nubentes entre si, quer por terceiro a um delles 
ou a ambos ou aos filhos que, de futuro, houverem um· 
do outro, não póde ser impugnada por falta de accei
-tação, e só ficará sem effeito si o casamento não se 
realizar . 

.- Art. 1217. O doador · póde estipular - que os bens 
,doados voltem ao seu patrimonio, si o donatario morrer 
antes delle. · 

Art. 1218. E' nulla a doação de tod0s os bens, sem 
reserva de uma parte ou de uma renda sufficiente para 
a subsistencia do doador. 

Art. 1219. E' tambem nulla a doação na parte em 
que exceder a porção de que o doador poderia dispor 
por testamento, no momento da doação. 

Art. 1220. A doação do ·conjuge adultero ao seu 
cumplice póde ser annulluda pelo outro conjuge ou 
por seus herdeiros necessarios, até dous annos depois -
de dissolvido o matrimonio. 

Art. 1221.. A doação feita conjunctamente a diversas 
pessoas, considera-se, salvo declaraçã.o em contrario, 
feita por partes iguaes a cada uma. 

, § unico. Si os donatários forem marido e mulher, a 
doação subsistirá em sua totalidade para · o conjuge 
sobrevivente. 

Art. 1222. O credor não é obrigado a pagar juros 
moratorios, nem é sujeito á evicção, salvo a disposição 
.do art. 297. . 

Art. 1223. O donatorio é obrigado a cumprir os 
encargos impostos no acto da doàção, si forem em 

.beneficio do doador, de terceiro ou de interesse geral. 
Si o encargo fôr desta ultima especie, o Ministerio 

Publico póde exigir sua execução, depois da morte do 
doador? si este n&o o tiver f~Uo eµi vida. 

-~ 
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SECÇÃO II 

REVOGAÇÃO DA ·DOAÇÃO 

155 

Art. 1224. A doação é . revogavel, além dos casos 
em que o é qualquer contracto, por ingratidão do do
natario . 
. § unico. A doação onerada com encargo poderá ser 
revogada por inexecução della, desde que o donatario 
estiver em rnóra. 

Art. 1225. O direito de regovar as doações por in
gratidão não póde ser de antemão renunciado. 

Art. 1.226. A revogação por ingratidão só .tem cabi-
mento : 

I, si o donatario attentou contra a vida do doador ; · 
II, si commet_teu contra elle offensa physica ; 
III, si o injuriou gravemente ou o calumniou ; 

· IV, si lhe negou alimento, estando necessitado e 
podendo dar.:lh'o dpnatario. · 

Art. 1227. A revogação por ingratidão deve ser de
-mandada dentro de um anno, a contar do momento 
em que o doador tiver conhecimento do facto que a 
póde auctorizar. 

Art, 1228. O direito de que trata o artigo precedente 
· não se transmitte aos herdeiros do doador, nem pre
judica os·do-donatario; mas aquelles podem proseguir 
na acção iniciada pelo doador, continuando-a contra 
os herdeiros-do donatar.io si este fallecer depois de con
testada a lide. 

Art. 1229. A revogação por ingratidão, não preju
dica os direitos adquiridos por terceiro, nem importa 
obrigação de restituir os fructos percebidos antes da 
contestação da lide, mas, sujeita o donatario a pagar 
os fructos posteriores e o valor médio das cousas que 
não puder restituir em especie. . 

Art. 1230. Não estão sujeitos á revogação por in-
gratidão : 

I, as doações puramente r~muneratorias ; 
II, as oneradas c0mo encargo ; 
III, as que se fizerem em cumprimento de obrigação 

natural; 
IV, as feitas para determinado casamento. · 

CAPITULO VI 

DA LOCAÇÃO 

SECÇÃO I 

LOCAÇÃO DE COUSAS 

Disposições Geraes 

. Art. 1231. Na locação de cousas, uma das partes se 
obriga a ceder á outra, por tei;npo det~rminado ou não, 
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o uso e goso de cousa não fungivel, medianLe certo. 
retribui cão. 

Art. 1232. O locador é obrigado : 
I, a entregar ao locatario a cousa alugada, com suas 

pertenças, em estado de servir ao uso a que é desti
nadã, e a mantel-a nesse estado durante o tempo da 
locação. 

II, a garantir-lhe, durante o tempo do contracto, o 
uso pacifico da cousa. 

Art. 1233. Si, durante o tempo da locação, a cousa 
se deteriorar s~m culpa do -locatario, póde este ou pedir 
reducção proporcional do preço, ou rescindir o con
tracto, no caso de não servir a cousa para o tim·a que 
era destinada. 

Art. 1234. O locador é obrigado a garantir o locatario 
contra os embaraços ou turbações de terceiros, fun
dados em direito que tenham sobre a cousa, e responde 
pelos defeitos ou vicios della anteriores á locação. 

Art. 1235 . O locatario é obrigado : 
I, a St'rvir-se da cousa alugada para os usos conven

cionados ou presumidos, conforme a natureza da cousa 
e as circumstancias, e a empregar nella o cuidado que 
teria com cousa sua ; 

II, a pagar pontualmente o aluguel nos prazos ajus
tados, e na falta do ajuste, segundo o costume do 
logar; · 

III, a levar ao conhecimento do locador as turbações 
de terceiros, fundadas em direito; 

IV, a restituir a cousa, finda a locação, no estado em 
que a recebeu, salvas deteriorações provenientes do 
uso regular. 

Art. 1236. Si o loco.tario empregar a cousa em uso 
diverso do convencionado,ou claquel!e a que é destinada, 
póde o locaclôr rescindir o contracto e exigir perdas e 
damnos. O mesmo direito lhe cabe si, por abuso do 
locatario, a cousa alugada fôr damnifiéada . . 

§ unico. '.Havendo estipulação de prazo para a du
ração do contracto, tlão é licito ao locador, antes do 
vencimento, haver a cousa alugada, nem ao locatario 
restituil-a, salvo pagando este o aluguel pelb tempo 
que restar, e, si for o locador, perdas e damnos decor
rentes desta infracção . 

Art. 1237. A locação por tempo determinado cessa 
de pleno direito findo o prazo estipulado e independente 
de notificação ou aviso. 

Art. 1238. Si, findo o prazo, o locatarío continuar na 
posse da cousa alugada, sem opposição do locador, 
presume-se prorogada a reconducção pelo mesmo alu
guel, mas, sem prazo determinado. 

Art. 1239. Si, notificndo, o locatario deixar de fazer 
a restituição da cousa, pagará, emqnanto a tiver em 
seu poder, o aluguel que o locador arbitrar e responderá 
pelo damno que a cousa venha a soffrer, embora pro
veniente de caso fortuito, 
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Art. 121'0. Si durante a locação for alienada a couso, 
não fica o adquirente obrigado a respeitar o contracto, 
si a isto não se comprometteu. 

§ unico. Nas locações, porém, de immoveis, o novo 
adquirente não póde despedir o locatario sem obser var 
os prazos prescriptos no urt. 1246. 

Art . 1241. A locação por tempo determinado não se 
extingue por morte do locador nem do locatario, pas
sando a obrigação oos herdeiros de um e de outro. 

Art. 1241 A. Não é licito ao locatario reter a cousa 
alugada excepto no caso de bemfeitorias necessarias, 
ou de bemfeitorias uteis, si estas ultimas tiverem sido 
feitas com consentimento expresso do locador~ 

Locctçi'Co de predios 

Art. 1242. A locação de predios póde ser estipulada 
por qualquer tempo que não exceda de dez annos, 
salvo reconducção, a qual por prazo determinado deve· 
ser expressa. 

Não havendo disposição expressa em contrario, o Jo,. 
catario de um predio por'prazo fixo, póde sublocal-o no 
todo ou em-parte, antes ou depois de tel-o recebido, ou 
emprestal-o, continuando responsavel para com o lo-

. eador pela. conservação do predio e pelo pagamento do 
aluguel . . 

§ unico. Póde tambem ceder a locação, consentindo 
o locador. 

Art. 1242 A. O sublócatario responde, subsidiaria
mente, ao senhorio pela importancia que dever ao 
sublocador, quando este fâl- demandado, e ainda pelos 
alugueis que se vencerem durante a lide. 

§ 1° . Neste caso; notificada a acção ao subloca
tar:io, si não declarar · logo que adeantou alugueis ao 
sublocadqr, presumem-se fraudulentos todos os recibos 
de pagamentos adeantados, a menos que não constem 
de escrípto com datu authenticada e certa. 

§ 2°. Salvo o caso do artjgo antecedente, a sublo
cação não estabelece direitos · nem obrigações entre o 
suhlocatario e o senhorio. . 

Art : 1242 B. Rescindida ou finda o locação, resolvem
se as sublocações, salvo o direito de indemnização que 
possa competir ao subloca ta rio co11tra o sub locador. 

Art. 12-42 C. Durante a locação, o senhorio não póde 
mudar a í'órma nem o destino do predio alugado. 

Art. 124.:! D. Si o predio necessitar de reparações ur
gentes, o locatarío é obrigado a consentir nellas. 

·§ 1. 0 si os reparos durarem mais de quinze dias, 
póde pedir abatimento proporcional no aluguel. 

§ 2. 0 Si durarem mais de um mez e tolherem o uso 
regular do predio, poderá ser rescindido o contracto. 

Art. 1243. Incumbem ao locador, salvo clausula ex• 
pressa em contrario, todas as reparações de que o 
predio precisar. 
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§ unico. O locatario é obrigado a fazer por sua 
conta no predio as pequenas r·eparações de estragos, 
que não procedam da acção natural do tempo do uso. 

Art. 1244. O locatario tem direito de exigir do se
nhorio uma descripção do estado do predio no momento 
de. recebel-o. 

§ unico. Caso não tenha sido feita essa descripção, se 
presume que o locatario tenha recebido o predio em 
bom estado, correndo então por sua conta as repara
ções de que trata o artigo antecedente, a menos que 
prove não lhes ter dado causa. 

Art. 1245. O locatario é responsavel pelo incendio do 
predio, si não provar caso fortuito ou força maior, vicio 
de construcção ou propagação do incendio de outro 
predio. , 

§ unico. Si o predio incendiado for habitado por mais 
de um inquilino, todos são responsaveis pelo incendio 
e até o proprio locador si nelle habitar, cada um em 
proporção da parte que occupar, excepto provando-se 
que o incendio começou na parte do predio utilizada 
por um só dos moradores, o qual será o unico respon
savel. 

Art. 1246. Ao locatario do predio, notificado para 
entregal-o por não convir ao locador a continuação d~ 
locação de tempo indeterminado, concede-se o prazo de 
um mez para desoccupal-o, si for urbano,. e de seis 
.mezes' si for rustico. ·· 

Disposição Especial Aos Predios Urbanos 

Art. 1247. Não havendo estipulação em contrario, o 
tempo da locação do predio urbano será regulado pelos 
usos locaes. · ' · 

Disposições Especiaes Aos Predios Rusticos 

Art. 1248. O locatario do predio rustico deve apro-: 
veital-o no mister a que o mesmo é dêstinado, de modq 
que o não damnifique, sob pena de rescisão e de paga
mento de perdas e damnos. 

Art. 1249. A locação sem prazo determidado pre.., 
sume-se contractada pelo tempo necessarlo para o 
locatario conclulr uma colheita. 

Art. 1250. O locatario por tempo indeterminado; 
que não quizer continuar no predio, deverá prevenir 
ao senhorio com antecedencia de seis mezes. . 

Art: 1251. O locatario não póde exigir abatimento 
"no aluguel com fundamento de esterilidade ou ·cte 
perdi:ts de fructos por caso fortuito, salvo ajuste em 
êontrario. 

Art. -1252. O locatario que sabe é obrigado a con.:: 
Sentir ao que entra o uso das accommodações ne
cessarias para que este comece o seu trabalho; e, re..: 
.cipr0camen,Le o locatario que entra deve facultar ao que 
sahe _ o uso do que lhe é- necessario para a colheita; 
conforme o costume do logar. - .. 

I.J 
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SECÇÃO lI 

DA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 

. Art. 1253. Toda a especie de serviço ou trabalho 
licito, material ou immaterial, póde ser contractada 
mediante retribuição. 

Art. 1254. O contracto de locação de serviços pode{'.á 
ser celebrado por instrumento particular, feito e assi
gnado ou sómente assignado pelas partes e subscripta 
por duas testemunhas. . · 

§ unico. Quando as partes, ou uma dellas, não sou ... 
berem ler, nem escrever, o instrumento poderá ser 
redigido e assignado a rogo, subscrevendo.,o, neste 
caso, quatro testemunhas. · ; 

Art. 1254 A, Na falta da convenção sobre a retribui
ção ou accordo das partes, será a locação regulada por 
arbitramento, segundo o costume do logar, tempo de 
serviço e qualidade deste. · , 

Art. 1255 . A retribuição deve ser satisfeita· depois 
de prestado o serviço, si por convenção ou costume não 
tiver de ser adeantada ou feita por prestaçgés. . 

Art. 1256. A locação de serviços não póde ser con..; 
·vencionada.por tempo que exceda ha quatro annos, si 
o fôr, será reduzid.o a esse prazo. . ' 

Art. 1257. Não havendo prazo estipulado ou que se 
deprehenda da natureza · do contracto ou costume do 
lagar , póde o contracto ser rescindido á vontade de 
qualquer dos contractantes - mediante aviso prévio 1i 

§ 1. 0 Si o salario tiver sido fixado por mez ou por 
tempo maior, o aviso se fará com üito dias . de ante"' 
cedencia. . 

§ 2. 0 Si ti ver sido ajustado por semana ou quinzena,· 
quatro dias antes. . · · 

§ 3. 0 Si convencionado por dias, o aviso será dado 
de vespera. · -· · , 

Art. 1258. Procede a disposição ·do art. 1256 ainda 
que o contracto seja celebrado para pagamento de· 
dividas do locador ou de salarios ad~antados ou para. 
execução de uma obra determinada que exija prestação 
de serviços por mais de quatro annos. . . 

Art. 1259. No contracto da 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 locatario. . , 
-Art. 1260. Não se conta no prazo do col).tracto o 

tempo em que., por sua falta, o locador. deixou de tra~ 
balhar. · · · · 

Art. 126.1. Não sendo o locador cóntractado para 
certo e determil1ado _trabalho, _ ei1tender-se-ha que sé 
obrigou a todo e quolquer serviço compativel com as 
suas í'orças e ·condições. , ;; 
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Art. 1262. O locador contractado por tempo certo, ou 
por obra determinada , não póde ausentar-se ou des
pedir-se sem justa causa, antes que preencha o tempo 
ou conclua a obra. -

§ unico. Si sedespedir sem justa causa, terá direito 
á retribuição vencida, mas será responsavel por perdas 
é damnos. 

Art. 1263. São justas causas para o locador dar por 
findo o contracto: 

I, necessidade de exercer cargos publicos ou cumprir 
obrigações impostas por lei, sendo aquelles e estas in
compati veis com a continuação do serviço; 

II, tornando-se, por força maior, incapaz de cumprir 
as obrigações do contracto; 

III, exigindo o locatario serviços contrarios ás leis 
ou aos bons costumes, ou excessivos das força~ do lo-
cador; ~ 

IV, si é tratado pelo locatario com excessivo rigor, 
ou não recebe conveniente alimentação; 

V, no caso de perigo manifesto de algum damno ou 
mal consideravel; 

VI, si o locatario não cumpre as obrigações do con-
tracto; · 

VII, si o locatario exige serviços não comprehendidos 
no contracto; 

VIII, si o locatario offender ou tentar offender o lo• 
cador na honra de pessoa de sua familia ; 

IX, a morte do locatario. . 
Art. 1264 . O locador póde dar por findo o contracto 

por qüalquer dos casos mencionados no artigo antece
dente, ainda que o contrario tenha sido convencionado. 

§ 1.0 Despedindo-se por algum dos casos menci
onados nos ns. 1, 2, 5 e 9, terá direito á retribuição 
vencida sem responsabilidade alguma para com o loca
tario. 

§ 2. 0 Despedindo-se por algum dos casos dos ns. 3, 
4, 6, 7 e 8, ou por falta do locatarío no caso do n. 5, 
terá direito a retribuição vencida e ao mais do artigo 
seguinte. 

Art. 1265. O locatario que, sem justa causa, despe
diu o locador será obrigado não só a pagar-lhe a retri
buição vencida, como metade da que receberia desde 
o dia da despedida até, ao tempo legal de findar-se o 
contracto. · 

Art. 1266. São justas causas para ser dispensado o 
locador : 

I, enfermidade ou qualquer outra causa que o torne 
incapaz de prestar os serviços para os quaes foi con
tractado; 

II, vícios e máa procedimento do locador ; 
III, força maior que impossibilite o locatario de cum

prir suas obrigações ; 
IV, si o locador falta ao cumprimento de suas obri-

~ações; · 
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V, impericia do locador no serviço para que fora 
contractado ; 

VI, si o locador offender o locatario na honra de 
pessoa de sua familia. 

Art. 1267. O locatario póde despedir o locador por 
qualquer dos causas mencionadas no ortigo antece
dente, ainda que o contrario tenha sido convencio
nado. 

§ 1. 0 Si o locador fôr despe!,lido por algumas das 
causas mencionados nos ns. 1, 3 e 5, terá direito á 
retribuição vencida, sem responsabilidade alguma do 
Iocatario. 

§ 2. 0 Si fôr despedido por algumas das causas dos 
ns. 2, 4 e 6, terá direito á retribuição vencida, mas será 
responsavel por perdas e damnos. 

Art. 1268. O Jocatario, oinda que, o contrario te
nha sido estabelecido, não póde transferir a outrem, a 
locação de serviços, nem o locador substituir-se, sem 
oprazimento do locatar.io. 

Art. 1269. O contracto de locação de serviços acaba 
com a Uiorte do locador. 

Art. 1270. Ain<la qúe haja estipulaçúo em contrario, 
o Jocatario não pôde cobrar juros dos soldadas, que 
ndeantar no locador, nem os juros decorridos durante 
o contracto, de qualquer divida que o locador esteja 
pagando com servlços. 

Art. 1271. E' vedado o contracto de locação de ser
viços .de m enoros. 

Art. 1~72. Terceirosquealiciarem pessoas obrigadas 
n outrem por contracto de locação de serviços á agri
cultura, haja ou não instrumento do mesmo contracto. 
serão responsaveis pelo pagamento no pl'imiti.vo Ioca
tario, de quantia equivnlente ao dohro do salario que 
perceberia o locador durante o prazo de quatro annos. 

DO EMPRESTIMO 

SECQÃO I 

DO COMMODATO 

Art. 1273. O commodato é o emprestimo gratuito de 
cousas não fungíveis. Prefaz-se com a tradição do 
objecto. _ 

Art. 1274. Os tutores, curadores e em geral, lodos 
os administradores de bens alheios não p6dem dar em 
commodato os bens confiados á sua guarda, salvo au

. ctorização especial. 
Art. 1275. Si não for convencionado prazo para o 

commodato, presume-se ser o necessario para o uso 
concedido, e, salvo o caso de necessidade .urgente e 
imprevista, reconhecida pelo juiz, não póde o commo
dnto suspender o uso e goso da cousa emprestada, 
quer durante o prazo ajustado, quer durante o indis
pensavel para o uso concedido. 

u 
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Art. 1276. O commodatario é obrigado 11 guardar e 
conservar o cousa emprestada com zelo e solicitude, 
só podendo usar della segundo o modo determinado 
pelo contracto ou pela propria natureza da cousa, sob 
penu · de responder por: perdas e damnos. 

Art. 1277. O commodutario constituido em móra, 
além (ie responder como obrigado moroso, deve o 
aluguel da cousa desde que se retarda em restituil-a. 

Art. 1278. Si correndo risco, simultaneamente, 
objectos do commodatario e a cousa emprestada , elle 
preferiu salvar os primeiros, sacrificando a segunda, 
responde pela perda acontecida, ainda que a possa 
attribuir n caso fortuito on força maior. 

Art. 1279. As despezas, feitas para o uso e gozo da 
cousa emprestada, não p:Jdem em caso algum ser 
repetidas pelo commoclatario. . 

Art. 1280. Si duas ou mâis pessoas forem simulta
neamente · commodatarias ele uma cousa, ficarão soli
dariamente responsaveis para com o commodante. 

SECÇÃO lI 

DO MUTGO 

Art. 128i. o muLuo é o emprestimo de cousas fun
giveis. O mutuaria deve restituir ao mutuante o que 
delle recebeu, em cousas do mesmq genero, qu-a
lidade e quatidade. 

Art. 1282 . Este emprestimo importa a transferen
cia do domínio da cousa emprestada, ao mutuorio, 
por cuju conta correm todos os riscos da mesma, 
desde o momento da tradição. 

Art. 1283. E' licito estipular que o pagamento de 
moedas de ouro e prata se faça. nas mesmas espe
cies e quantidades, qunlquer que -seja a variação 
superv:eniente de seus valores. . 

Art. 1284. O emprestimo feito á pessoa menor, sem 
prévia autorizaçõ.o daquelle, 8ob cuja administracçi:1.o 
-estiver., não póde ser exigido !1em do mutuaria nem 
dos seus fiadores ou abonadores. 

Art. 1285. Cessa a disposiçãó do artigo antece-
dente: . 

I, si o emprestimo for ratificado pela pessoa de cuja 
autorização necessitova o mutuario para contrahil-o; 

II, si o menor, achando-se ausente essa pessoa, foi 
forçado a contrahir o emprestimo para os seus ali
me:1tos habituaes ; 

III, si o menor ti ver bens do classe indicada no 
art. 40::.1 n. II. Mas, n3ste cas:>, a execncã) do credor, 
não poderá ultrapassar as forças dos ditos bens . 
. Art. 1286. O mutuante póde pedir garantia para seu 

debito, si antes do tempo do pagamento o devedor sof
frer notoria mudança em seu estado de fortuna. 
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Art. 1287. E' permittido, mas sómente por clausula 
expressa, fixar juros pelo emprestimo de dinheiro ou 
de outras cousas fungiveis. 

Podem elles. ser fixados acima ou abaixo da taxa 
legal, com ou sem capitalização. 

Art. 1288. O mutuario que paga juros não estipu• 
lados, não póde repetil-os nem fazel-os imputar no 
capital. 

Art. 1289. Si não houver convenção sobre o prazo 
do mutuo, observar-se-ha o seguinte: 

I, si o emprestimo for de cousas communs do uso e 
goso, o prazo da doação será determi_nado pela decla ... 
ração do mutuante ; 

II, si for de productos agricolas, quer para alimen
tação, quer para sementeira, o prazo será até a pri-
meira colheita; · 

III, si for de dinheiro, o mutuo se presumirá feito 
com prazo nunca inferior a trinta dias. 

CAPITULO VIII 

DO. DEPOSITO 

, SECÇÃO I 

DEPOSITO VOLUNTARIO 

Art. 1290. Pelo contracto de deposito recebe o depo• 
sitario cousa movel para guardar, até que o deposi
tante a reclame. 

Art. 1291. Este eonlracto é gratuit.o, mas podem as 
partes estipular qualquer retribuição pelo deposito. 

O deposita rio deve prestar, na guarda e conservação 
da cousa depositada, o cuidado e diligencia de que é 
capaz pAra o b9m desempenho do deposito, e restituil-o 
quando lhe for exigido pelo ·depositante com todos os 
seus fructos e accrescidos. 

Art. 1292. Si o deposito. foi entregue collado, fecha
do ou lacrado, deve nesse mesmo estado ser conser-
vado; a sua violoção faz presumir culpa . · · 

Art. 1i93. Ainda que o contracto fixe prazo para a 
restituição, o depositario deve entregar o deposito logo 
que lhe seja exigido, salvo si o objecto tiver sido judi
cialmente embargado, ou sobre elle houver execuçl-o 
pendente, notificada ao depositaria, ou si este tiver 
tundada suspeita de que a cousa é roubada ou furtada. 

Art. 1294. Neste ultimo caso, deverá o depositaria, 
sob tal fundamento, requerer que seja recolhida a 
cousa ao deposilo publico. _ · 

Art. 1295. Poderá tarnbem requerer deposito da. 
cousa quando, nõo podendo conservai-a por qualqut:-r 
motivo plausível, e querendo restituil-a, o depositante 
recusa recebel-a. 

Art. 1296 .. O depositario que per força maior houver 
perdido a. cousa depositada e recebido a importaricia do 
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-
respectivo seguro, deverá entregar esta ao depositante 
e ceder-lhe as acções que no caso tiver contra o ter
ceiro a quem a perda fôr imputavel. 

Art. 1297 . O herdeiro do depositario, que de boa fé 
vende a cousa depositada, deve assistir ao depositante 
no. respectiva i:eivindicação e restituir ao comprador o 
preço respectivo que por ella houver recebido. 

Art. 1298. Salvo os casos previstos pelos artigos, 
não -póde o depositaria recusar a restituição do depo
sito allegando não ser a cousa propriedade do depo
sitante, ou oppondo compensação, excepto si. proceder 
de outro deposito. 

Art. 1299. Sendo varias os depositantes e divisivel a 
cousa, o depositaria só pócl3 entregar a cada um a 
respectiva parte, salvo havendo solidariedade entre 
elles. · 

Art. 1300. O depositaria não póde servir-se da cousa 
depositada sem permissão expressa do depositante, sob 
pena de responder por perdas e damnos. 

Art. 1301. Si o depositario se tornar incapaz, deverá 
a pessoa que assumir a administração de seus bens 
promover a irnmediata restituição da cousa depositada, 
e si o depositante não quizer ou não puder recebei-a, 
a sua transferenciu para o deposito publico ou a no
meação do outro deposita rio. 

Art. 1302. O depositario não responde pelos casos 
fortuitos nem de força maior ; mas é obrigado a jus-
tifical-os. · 

Art. 1303. O depositante deve pagar ao depositaria 
AS despezas feitas com a cousa e os prejuízos que do 
deposito resultarem. 

Art. 1304. O depositaria poderá reter o deposito até 
ser pago da importancia liquida das despezas ou dos 
prejuízos de que trata o artigo antecedente, provando 
immediatamente esses prejuisos ou despezas. 

§ unico. Si estas despezas ou preju-izos não forem 
provados sufficientemente, ou forem illiquidos, o depo~ 
sitario poderá exigir caução idonea do depositaqte ou, 
na falta desta, a remoção da cousa para o deposito 
publico, até que se liquidem. 

Art. 1305. O deposito de cousas fungíveis, no qual 
se estipula que o depositario deve restituir cousas do 
mesmo genero, qualidade e quantidade, regula-se pelas 
disposições referentes ao mutuo. -

Art. 1306. O deposito voluntario deve provar-se por 
escripto. 

SECÇÃO II 

DEPOSl'l'O NECESSARIO 

Art. 1307. E' deposito necessario: 
I, o realizado em cumprimento de obrigação legal. 
II; o realizado por occasião de alguma. .calamidade, 

como ; incendio, innundação, naufragio, ou saque. 
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Art. 1307. O deposito de que se trata no n. I do 
artigo antecedente será -regulado pelas disposições da
respectiva lei e, no silencio ou deficiencia della, pelas 
que regulam o deposito voluntario. 

Outrosim, applicam-se as mesmas disposições aos 
depositos do n. II, os quaes podem sAr provàdos por 
qualquer meio de prova. 

Art. 1308. A esses depositos é equiparado o das ba
gagens dos viajantes, hospedes ou freguezes, nos hoteis, 
albergarias ou casas de pensão onde estiverem seus 
donos. 

Os hoteleiros ou alberguistas são por ellas responsa
veis como depositarios, hem como pelos furtos ou rou
bos commettidos pelas pessoas que empregarem ou 
admittirem nas suas casas, salvo provando que taes 
factos não podiam ter sido evitados. 

Art. 1309. Cessa tamhem a responsabilidade gos 
hoteleiros ou alberguistas nos casos do artigo antece
dente, occorrendo força maior, como sejam: escalada 
ou assalto do ext~rior para o interior do edificio, roubo 
á mão armada ou facto semelhante. 

Art. 1310. O deposito necessario não se presume 
gratuito. 

Na hypothese do art .1308 a remuneração pelo depo
sito está incluida no preço da hospedagem. 

ArL 1311.. O depositaria, seja voluntario ou necessa
rio o deposito, deixando de restituil-o quando lhe for 
exigido, além da indemnização dos prejuizos, será 
compellido a fazel-o, com pena de prizão não excedente 
de umanno. 

CAPITULO IX 

DO MANDATO 

SECQAO I 

DISPOSIÇÕE!S GEltAE,S 

Art. 1312. Tem logar o mandato quando~ alguem 
confere a outrem poderes para que, em seu nome, pra
tique um ou mais actos ou administre um ou mais ne
gocios. 

A procuração é o instrumento elo mandato. · 
Art. 1313. Todas as pessoas maiores ou emancipadas, 

que estiverem no goso dos seus direitos civis, podem 
passar procuração por instrumento particular de pro
prio punho. 

§ 1. 0 O instrumento particular deve ser escripto em 
portuguez, conter designação do Estado, da cidade ou 
circumscripçlío civil em que for passado, a data, o 
nome do outorgante, a individuação de quem seja o 
outorgado e hem assim o objectivo da outorga, a na
tureza, a designação e extensão dos poderes confe
ridos. 
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§ 2. 0 O instrumento particular póde ser escripto 
por um dos outorgantes e pelos demais sómente as
~ignado, quando duas ou mais pessoas conferirem po
deres para o mesmo acto. 

§ ~-º O substabelecimento de poderes das procura
çõês, feitas por instrumento publico ou parUcular, póde 
ter a mesma fórma deste, si o instrumento publico 
não for o exigido para o exercício do mandato. 

§ 4. 0 O reconhecimento da lettra e firma no instru
mento particular é condição essencial á sua validade 
em relação a terceiros. 

Art. 1314. O mandato póde ser expresso ou tacito, 
verbal ou escripto. 

§ unico. Presume-se gratuito quando não for esti
pulada retri])uição, excepto si o objecto do mandato 
for daquelles que o rnandatario trata por offlcio ou 
profissão lucrativa. 

Art. 1315. Não é permittido mandato verbal para os 
actos que exigem instrumento publico ou particular. 

Art. 1316. A acceitação do mandato póde ser tacita, 
e resulta do começo de execução. · 

Art. 1317. O mandato presume-se acceito entre .au• 
sentes, quando o negocio para que foi dado é da pro
fissão do mandataria, diz respeito á sua qualidade offl
cial, ou foi offerecido mediante publicidade e o manda
taria não fez constar immediatarnente a sua recusa. 

Art. 1318. O mandato póde ser especial para um ou 
para certos negocios sómente, e geral para todos os 
negocios do mandante. 

Art. 1319. O mandato em termos geraes só confere 
poderes de administração. Para alienar, hypothecar, 
transigir ou praticar actos que excedam a administra
ção ordinaria, deve a pt-ocuração outorgar poderes es
peciaes e expressos. 

O poder de transigir não importa o de comprometter. 
Art. 1320. O mandante póde ratifiçar ou impugnar 

os actós realizados sem os necessarios poderes. . 
A ratificação deve ser expressa ou resultar de aclo 

in~quivoco, e tem effeito retroactivo. . 
Art. 1321. O mandataria que exceder os poderes do 

mandato, ou agir contra elles, será considerado gestor 
de negocios, atê que seus actos sejam ratificados pelo 
mandante. 

Art. 1322. O pubere não emancipado póde ser man
dataria, mas o mandante não tem accão contra elle 
sinão de conformidade com as regras geraes, applica
veis ás obrigações contrahidas por menores. 

Art. 1323. A mulher casada não póde acceitar man
dato sem autorização do marido. 

SECÇÃO II 

OBRIGAÇÕES DO MANDATARIO 

Art. 1324. O mandataria é obrigado a applicar na 
execução do maadato sua diligencia habitual e a ill-
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demnizar qualquer prejliizo causado por culpa sua ou 
daquelle a quem substabelecer, sem autorizoçiío, po .. 
deres que devia exercer pes·soalmente. 

§ 1. 0 Si, não obRtante ·prohihição do mandante, o 
mandatario se fizer substiLuir na execução do mandato, 
responderá para com aquelle por quaesquer prejuízos 
causados pelo substituto, emborn proveniente de caso 
fortuito, salvo provando que o caso teria . sobrevindo 
mesmo si não tivesse havido substabelecimento. 

§ 2. 0 Havendo poderes para substabelecer, só serão 
imputaveis ao mandatario os damnos causados por 
culpa do substituto, si este for notoriamente inbabil ou 
inso l va vel. 

Art. 1325. O mandatario deve prestar contas de 
sua gerencia ou aclministrução ao rn11ndante, transfe
rindo-lhe as vantagens aclvindas do mandato, por 
qualquer titulo que seja. 

Art. 1326. O mandatario não póde compensar os 
prejuizos a que deu causa com os proveitos que, cm 
outro acto, tenha obtido para seu constituinte. 

Art. 1327. Pelas somrnas que devia entregar ao 
mandante, ou receber para despezas, mas que em~· 
pregou em proveito proprio, deve o mandatario pagar 
juros desde o momento em que as empregou. 

Art. 1328. Sendo varios os mandatarios nomeados no 
mesmo instrumento , entender-se-ha que são succes
sivos, si não forem expressamente declaradàs conjun
ctos, ou solidorios ou indicados para actos differentes. 

Art. 13"29. O mandatario é obrigado a exhibir o 
respectivo instrumento ás pessoas com quem tratar , 
em nome do mandante, sob pena d-e responder por 
qualquer acto excedente do mandato. 

Art . 1330. O terceiro que, depois de conhecer os 
poderes do mandataria, fizer com este contracto exbor
bitante do mai1dalo, não . tem. acção contra elle não 
havendo ele . sua parte promessa de não ratificaçõo do 
mandante ou se obrigado pessoalrnente·pelo contracto ; 
tambern não a tem contra ó mandante, si houver 
ratificado o acto. ·· 

Art. 1331. Si o rnandatario agir. em seu proprio 
nome, não terá o mandante acção contra os que 
com elle contrataram, nem estes contra o mandante. 

Em tal caso o mandataria fica obl'igado directa
menle para com a pessoa com quem contratou como 
si o negocio fôra seu. 

Art. 1332 . Embora sciente ela morte, inlerdicção 
ou mudança ele Estado do mandante, deve o man
dataria concl11ir o negocio já começaélo, si houver 
perigo na demora . 

SECÇAO IlI 

OBRIGAÇÕES DO MANDANTE 

Art. 1333. O mandante ê obrigado a satisfÓzer todas 
as obrigações contrahidas~ pelo mandata rio, ua con. 
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formidade do mandato conferido, e adeantar a impor
tancia das despezas necessarias para a execução do 
mandato, quando o mandataria pedir. 

ArL 1334 . O mandante deve pagar ao mandatarío 
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. 1335. As sommas adeantadas pelo mandatario, 
para a execução do mandato, vencem juros desde a 
data do desembolso. 

Art. 1336. O mandante deve igualmente indemnisnr 
o mandatario das perdas que soffrer em razão da 
execução dó mandato, sempre que não houver da 
parte deste culpa ou excesso de poderes. 

Art. 1337. Si o mandataria, embora nos limites do 
mandato, contrariar as inslrucções do mandante, fica 
este obrigado para com os terceiros com quem aquelle 
houver contractado, mas tem acção contra o mesmo 
pelas perdas e damnos que da inobservancia das refe
ridas instrucções resultarem. 

Art. 1338. Si o m1mdato for conferido por varias 
pessoas para negocio commum, cada uma dellas fica 
solidariamente responEavel paro. com o mandataria 
por todas as obrigações e effeitos do mandato, salvo 
direito regressivo pelos quantias pagas. 

Ar-t. 1339. O mandatario tem direito _ae retenção 
sobre o objecto do mandato, até ser embolsado do 
que, em razão deste, despendeu. 

SECÇAO IV 

EXTINCÇÃO DO MANDATO 

Art. 1340. Cessa o mandato: 
I, pela révogação ou pela renuncia; 
II, pela morte ou interdiccão de u_ma das partes; 
III, pela mudança de estado que torne inhabil o 

mandante, para conferir os poderes, e o mandataria, 
para excrcel-os; · 

IV, peJa terminação do prazo, ou conclusão do 
negocio. 

Art. 1341. E' irrevogavel o mandato: 
I, quando se tiver ·convencionado crue o mandante 

não possa revogai-o, ou no caso de procuração em 
causa propria; 

II, nos casos, em geral, em que for condicção de 
um contracto bilateral, ou meio de cumprir uma 
obrigação contractada, como é nas letras e ordens, 
o mandato de pagal-as; 

III, quando o socio for administrador· ou liquidante 
da sociedade por estipulação do contracto social, salvo 
disposição dos estatutos ou de lei especial. 

Art. 1342. A revogação do mandato, notificada só
mente ao mandatario, não póde ser opposta aos 
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terceiros, que de boa fé com elle trataram, igno
rando-a ; mas ficam salvas v.o constituinte as acções 
que no caso possam caber contra o proprio man-
datario. . 

Art. 1343. Desde· a data em que for communicada, 
a nomeação de novo mandatario para o mesmo ne
gocio importa revogação do mv.ndato anterior. 

Art. 1344. A renuncia do mv.ndato deve ser com
'municada ao mandante que, si for prejudicado pela 
sua inopportunidade ou pela falta de tempo para 
proverá conveniente substituição, deve ser indemnisado 
pslo mandatario, salvo provando este que não podia 
continuar no mandato sem prejuizo consideravel. 

Art. 1345. São validos os actos do mandatario em 
nome do mandante, emquanto ignorar a morte deste, 
ou a extincção do mandato por qualquer outra causa, 
comtanto que estejam de boa fé os que com elle tenham 
contractado. 

Art. 1346. No caso de morrer o ·mandatario, pen
dente o negocio, seus herdeiros, que tiverem conheci
mento do mandato, devem dor aviso ao mandtmte e 
pro.videnciar, conform·e o exigirem üS circumstancias, 
no interesse delle. 

Art. 1347. Os herdeiros, no caso do artigo antece-
. dente, devem limitar-se ás medidas conservatorias, ou 
contiuuar oa negoci.os pendentes que não possam ser 
adiados sem perig;o, e, dentro desse limite, seus actos 
serão regulados pelas mesmas disp1sições que os do 
manda tario. 

SECÇÃO V 

MANDA TO JUDlOIA-L 

Art. 1!:l48. O mandato judicial pôde see conferido por 
instrumento publico ou particular, devidamente au
thenticado, a pessoa que possa procurar em juizo. 

Art. 1349 Podem ser procusadores em juízo todas 
as pessoas que para isso estiverem legalmeute habili
tadas e que não forem : 

I, rp.cnores ele vinte e um nnnos, não emancipados 
ou não declarados maiores ; 

II, j uizes em exercício ; · 
III, escrivães e mais funccionarios judiciaes nos re

spectivos juizes, excepto em causa propria; 
IV, inhibidos por sentenr;a de procurar em juizo 011 

de exercer officio publico ; 
V, ascendentes, descendentes e irmãos elo juiz da 

causa ; . 
VI, ascendentes contradescendentes e reciproca

mente, excepto em causa propria. 
Art.. 1350. ,A procuração para o fôro, em geral, nüo 

' se entende para certa e detei•minada causa, salvo tm
sencia do constituinte, nem confere poderes para actos 
que os exigem especiaes. 
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Art. 1351. Constituidos para a mesma causa e pela 
mesma pessoa dous ou mais procuradores, conside
ram-se nomeados para funccionar um na falta do outro 
e pela ordem de sua nomeação, si não forem solidarias, 
podendo todavia a nomeação conjuncta conter clausula 
de-que um nada póde fazer sem os outros. 

Art. 1352. O substabelecimento sem reserva de pode• 
res, não sendo notificado ao constituinte, niio isenta o 
procurador de responder pelas obrigações do mandato. 

Art. 1353. Depois que o adrngado ou o procurador 
tiver acceilado o patrocinio da causa, não poderá delle 
excusar-se, salvo motivo justo, avisando em tempo o 
constituinte para que nomeie outro, sob pena de respon-
der pelos prejuízos resultantes, · 

Art. 1354. As obrigações do advogado e do procura
dor serão reguladas, não sómente pelos. poderes da 
procuração, mm, principalmente pelo contracto, e.scri
pto ou verbal, em que os seus serviços tiverem sido 
ajustados. 

· Art. 1355, Os advogados e procuradores estão su
jeitos ás dii:;posições dos regulamentos judiciaes e ás 
penas diEciplinares nelles estabelecidas. 

CAPITULO X ' 

DA GESTÃO DE NEGOClOS 

Art. 1356. Aquelle que, sem autorisação, se intra~ 
mette na gestão de negocio de outrem, deve dirigi-los 
segundo os interesses e a vontade presumida do respe
ctivo dono, e responde não só para com este, mas 
Lambem para com as pessoas com quem contractar. 

Art. 13fi7. Si a gestão .for inídada contra a vontade 
manifesta ou presumida elo dono do ·negocio, responde 
o gestor até pelos casos fortuitos, Si)lão provar que, 
ainda mesmo sem a sua intervenção, esses casos teriam 
sobrevindo. 

Art. 1358. No caso do artigo antecedente si os pre
juizos da gestão excederem ao proYeito della, poderá 
o dono do negocio exigir que o gestor reponha as cousas 
no estado anterior, ou que o indemnise da differença. 

Art. 1359. O gestor deve, logo que fôr possirnl, com
municar ao dono do negocio sua gestão, e esperar a 
decisão, si da demora não resultar perigo . 

Art. 1360 . Emquanto o dono não tomar providencia, 
o gestor é obrigado a velar pelo negocio e levai-o á 
conclusão; e, si durante a gestão, fallecer o dono, 
deve aquelle aguardar as determinaçõ8s dos herdeiros, 
tomando, nesse interim, as providencias que o caso 
exigir. · 

Art. 1361. O gestor é obrigado a apnlicar ao ne
gocio sua diligencia . habitual e a indemnisar o dono 
delle por qualquer 'prejµir.o resultante da culpa ou 
negligencia na gestão. 
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Art. 1362. Emquanto o dono não tomar providencia, 
o gestor é obrigado a velar pelo negocio e lcval-o á 
conclusão; e si, durnnte a gestão, füllecer o dono, 
deve aguardar as determinações dos herdeiros, to
rnando, nesse interim, as providencias qne o caso 
exigie. 

Art. 1363. O gestor' é obrigado 11 applicar ao ne
gocio sua diligencia habitual e 11 inclemnisar o cluno 
por qualquer prejuizo que soffra por culpa ou negli-
gencia sua. , 

Art. 13!.i4, ~i o gestor se fizer substituir por 
outrem, responderá pelas faltas do substituto, ainda 
que haja escolhido pessoa de confiança, sem prejuizo 
da acção que contra este lhe .possa competir ou ao 
clono elo negocio. 

§ unico. A responsabil idade dos gestores, quando 
forem dous ou mais, será solidaria. 

Art. 1365. O gestor responde pelo caso fortuito, 
quando fizer ·operações arriscados, ainda que o dono 
tivesse o costume de as fazer, ou quando houver pre
terido interesse delle por amor do seu. · 

Toclavié\, querendo o dono aproveitar-se da gestão, 
será obrigado a indemnisar o gestor das despezas ne
eessarias que houver feito e dos prejuízos que tiver 
·soffrido por causa da gestão. 

Art. 1366 •. Si o negocio fôr utilmente administra.do, 
o dono deverá cumprir as obrigações contrahidas em 
seu nome e indemnisar o gestor das despezas neces
sarias ou uteis que houver feito com os juros legaes 
desde o desembolso. 

A utilidade ou necessidade da despeza é apreciada 
segundo as circúmstancias do momento em que fôr 
feita e não segundo o resultado obtido. 

§ unico . Esta disposição applica-se ainda quando o 
gestor, em erro · sobre a pessoa do dono do negocio, 
lenha dado contas ao supposto qóno. 

Art. 1367. A disposição do artigo antecedente tam
bem se applica ao caso em que a gestão tiver por fim 
evitar ou minorar prejuizo · imminente, assim como 
ao de verter a gestão em proveito do dono da cousa 
ou negocio, rnGs de modo que a indémnisação nunca 
seja superior á vantagem obtida. 

Art. 1363. Quando alguem, na ausencia do que deve 
alimentos, presta-los áquelle a quem são devidos, po
derá repetir do devedor a respectiva importancia, ainda 
que este se recuse a ratificar o neto. 

Art. 1360. As despezas do enterro, proporcionadas 
aos uses locaes e á condição do fallecido, feitas por ter
ceiro, podem ser repetidas daquelle que teria obri
gação de alimentar a pessoa que veio a fallecer, ainda 
mesmo sem deixar bens. 

§ unicó. Cessam as disposições dos dous artigos 
antecedentes, si se provar que o gestor procedeu por 
espirita de beneficencia. 

Art. !370. A ratificação pura e simples do dono do 
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negocio retroage ao dia em que começou a gestão, e 
produz todos os effeitos do mandato. 

Art. 1371. Si o dono desapprovar a gestão, por con
traria aos seus interesses, applicar-se-ha o disposto nos 
arts. 1369 e 1370, salvo a disposição do art. 1367. 
• Art. 1372. Si os negocios all;leios forem de tal fórma 
connexos com os do proprio gestor, que não possa a 
gestão de uns ser separada da dos outros, será o gestor 
havido por socio daquelle cujos negocios gerir con
junctamente com os seus. 

Neste caso, o dono só é obrigado na porporção das 
vantagens que obteve. 

CAPITULO XI 

DA EDIÇÃO 

Art. 1373. Pelo contracto de edição, o editor não só 
obriga-se a reproduzir, por algum proceeso mecanico, 
e a espalhar pelo publico, a producção scientifica, litte
raria ou artistica que lhe entregar o autor, mas 
tambem adquire o direito exclusivo de publicar e ex
plorar a mesma producção. 

Art. 1374. Pelo mesmo contracto póde o .autor obri
gar-se a executar uma obra litteraria, scientifica: ou 
artística, que o editor se propõe publicar e divulgar . 

Art. 1375. Não havendo prazo fixado para a entrega 
da obra, entende-se que o autor póde entregal-a 
quando lhe convier; mas o editor poderá fixar-lhe 
prazo, com a comminação de resnir o contracto. 

Art. 1376. Emquanto não se exgotarem as edições a 
que tem direito o editor, não póde o autor dispôr da 
obra no todo ou em parte. 

Art. 1377. O autor tem direito de fazer nas edições 
successivas de suas obras as correcções e melhoramen
tos que julgar necessarios ; mas, si, por este facto, 
impuzer despezas extraordinarias ao editor, terá este 
direito a indemniE,lação. 

§ unico. O editor poderé oppôr-se ás alterações que 
prejudiquem os seus interesses, offendão sua reputação 
ou lhe augmentem a responsabilidade. 

Art. 1378. No caso de nova edição ou tiragem, ha· 
vendo desaccôrclo das partes contractantes sobre o 
modo de exercer seus direitos, poderá cada uma 
rescindir o contracto, sem prejuizo da edição ante
rior, si não estiver exgotacla. , 

Art. 1379. Si depois de exgotacla a ultima edição, o 
editor, que tinha direito á outra, deixar de preparal-a, 
póde o autor intimal-o judicialmente para que o faça 
dentro de certo prazo, sob pena de perda do direito em 
relação á obra. . · 

Art. · 1380. Si no qontracto, ou ao tertrpo do contracto, 
o autor não li ver estipulado retribuição pelo seu tra
balho, será ella determinada por arbitramento. 
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Art. 1381. Quando a retribuição depender do resul~ 
tado da venda, o editor é obrigado a apresentar a re
spectiva conta, como qualquer commissario. 

Art. 1382. Cabe ao editor fixar o numero de exem
plares de cada edição. Não poderá, porém, contra a 
vontade do autor, reduzir a tiragem de modo que a 
obra não tenha circulação sufficiente. 
, Art. 1383. Entende-se que o contracto versa apenas 
sobre uma edição, si o contrario não resultar expressa 
ou implicitamente do seu contexto. 

Art. 1384. O editor não póde fazer abreviações, 
addições ou modificações fül obra sem permissão do 
autor. 

Art. · 1385. Ao editor compete fixar o preço de venda, 
sem todavia poder eleval-o a ponto de impedir a cir
culação da obra. 

CAPITULO XII 

DA REPRESENTAÇÃO DRAMATICA 

Art. 138G . O autor de uma obra drnmatica não póde 
fazer nefui olteracão substancial sem accôrdo com o 
emprewrici que a·estivei· fazendo representar. 
· Art. 1387. Não se tendo fixado tempo para a repre
F;entação, pôde o. autor intimar o emprezãtio para 
fixal-o, sob comminação de rescindir o contracto. 

Art. 1388. Os credores de qualquer empreza de 
theatro não podem fazer penhora na parte do producto 
das representações, destinada ao Dutor. 

Art. '1389. O emprezario não póde, sem permissão do 
auctor, comrnunicar o rnanuscripto a pes'3oa extranha 
ao theatro em que se representa a peça. 

CAPITULO .XIII 

DA SOCIEDADE 

SECÇÃO I 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 1390 . Pelo contracto de sociedade duas ou 
mais peesoas se obrigam a combinar seus esforços ou 
recursos da maneira convencionada afim de obterem 
a realização de um fim commum. 

§ unico. As sociedades de fins economicos, ou de 
fins ideaes, que tiverem personalidade juridica, re
gular-se-hão pelos seus estatutos, guardadas as dis
posições _do livro I, tit. 1. cap. III da parte geral 
deste Cocllgo. 

Art. 1391. Quando as sociedades civis revestirem 
as fórmas estabelecidas nas leis commerciaes, entre 
as quaes se inclue a das sociedades anonymas, obede~ 
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cerão aos respectivos preceitos 110 que não forem 
contrarias aos do presente Cod.igo; mas deverão ser 
inscriptos 110 registro civil e responder no fôro civil. 

Art. 1392. Não revestindo alguma das fórmas de 
.que trata o artigo antecedente, a sociedade regolar-se-ha 
pelas disposições deste capitulo. 

Art. 1393. Em relação aos socios, a sociedade só 
póde ser provada por escripto; os terceiros, porém, 
poderão proval-a por qualquer meio de provas. 

Art. 1a9t . As socledades são universaes ou parti
culares. 

Art. 1395. A sociedade universal póde comprehender 
todos os bens presentes ou futuros, ou uns e outros, 
.ou só os fructos e rendimentos delles. 
-· Art. 1395. A simples convenção de sociedade univer
sal, sem outra dech1ração, entende-se restricta aos 
lucros e ganhos futuros de cada um dos associados. 

ArL 1397. A sociedade particular só comprehende 
os bens ou serviços especialmente declarados 110 con
tracto . 
. Art. 1398. Tarnb9m se considera particular a socie
dade constituída para realizar em commum uma em
preza determinado, ou para exercer alguma industria 
ou profissão. 

Art. 1399. E' nulla qualquer clausula que attribua 
todos os lucros a um dos socios ou isente de contri
buir para as perdas o capital com que algum delles 
entrar para a sociedade. · · 

E' valida, pJrém, a estipulação do contracLo que 
isente o socio de industria da co-participação nas 
perdas. 

Art. 1400. Si a sociedade fôr de todos os bens, o do
minio e posse destes comi11.unicam-se sem dependencia 
de tradição real, salvo o direito de terceiros. 

Art. 1401. No silencio do contracto o prazo da so
ciedade será indefinido, salvo a Cf!,da sacio o direito de 
retirar-se mediante aviso prévio de dous mezes, antes 
do nm do a11no social; si, porém, o objecto da socie
dade lôr negocio ou empreza, que deva durar certo 
tempo, serão obrigados os sor.ios a permanecer na 
sociedade, até que termine o mesmo negocio ou em
preza. 

SECÇÃO II 

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DJS sacros ENTRE SI 

Art. 1402. As obrignções dos socios começam imme
diatamente com o contracto si este não marcar outra 
época, e acabam depois q11c, dissolvida a sociedade, 
estiverem satisfeitas e extinctas as responsabilidades 
sociaes. 

Art. 1403. A entrada, a que é obrigado cada sacio, 
pôde consistir em bens, no uso e gozo delles, na cessão 
de direitos, ou na prestação de serviço sómente. No 
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silencio do contracto a este respeito, presumem-se 
iguaes as entradas de cada sacio. 

Art. 1404. Si o socio entrar para a sociedade com 
algumobjecto determinado, que venha a ser evicto, serà 
-responsavel para com os outros socios, como seria 
qualquer vendedor para com o comprador. 

Art. 1405. Si a entrada consistir em cousas fungiveis, 
. tornam-se propriedade commum dos socios, salvo decla
ração em contrario . 
. Art. 1406. Os socios que se obrigam a empregar sua 
industria em beneficio da sociedade devem-lhe todos 
os ganhos que obtiverem pelo exercicio daquella. 
- Art. 1407. Cada sacio deve indemnisar á sociedade 
dos prejuizós que esta soffrer por culpa delle, e não 
póde compensal-os com os proveitos que lhe tiverem 
sido trazidos por sua industria ou outros negocios. 

Art. 1408. Si o contracto não declarar a parte de 
cada sacio nos lucros e perdas, entende-se que é pro
porcional á sua entrada, e a do sacio de industria 
igual à. do sacio de menor entrada. 

Art. 1409. O , sacio encarregado da administração 
pódE? exigir da sociedade não só o que despender por 
conta della, como a importnncia das obrigações contra
hidas de boa fé, por occasião elos negocios da mesma, 

-bem como ~ indemnisação dos prajuizos resultantes 
das gerencia_s. ~ 

Art. 1410. O sacio encarregado da administração por 
clausula expressa do contracto, póde praticar, sem de
pendencia de approvação ou desapprovação dos outros, 
todos os actos que não excederem os limites normaes 
da mesma administração, excepto si proceder com 
dolo. 

§ 1. 0 Seus poderes não serão revogaveis durante o 
prazo estabelecido, sem causa superveniente e le
gitima. 

§ 2. 0 Si elles, porém, ti verem sido conferidos depois 
do contracto, serão revogaveis como simples man-
dato. . . 

§ 3. 0 Tamhem serão revoga veis, em qualquer tempo, 
os dos directures ou admlnistradores de sociedades ou 
corpornçõJs de quaesquer especie, ainda que nomeados 
nos respectivos cuntractos ou estatutos. 

Art. 1411. Si forem encarregados da administração 
dous ou mais socios, sem di::;criminação de funcções, 
nem declnraçõo de que só poderão fuucci()nar conjuncta
mente, poderá cada um prnticar separadamente todos 
os Retos da mesma auministraçfio. 

Art. 1412. Estipulundo-se que um dos .administra
dores nada possa fazer sem os ontrus, entende-se; sem 
nova convenção, obrigatorio o concurso de todos, ainda 
ausentes ou impossibilitados de prestai-o, salvo nos 
casos urgentes, em que as providencias omittictas, ou 
demoradas, occasionariam grave prejuízo ou damno 
irreparavel. 
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Art. 1413. Na falta de estipulações expressas sobre a 
gerencia, observar-se-ha o seguinte: · 

I, presume-se que cada socio tem direito de admi
nistrar e que é válido o que fizer, mesmo em relação 
aos que não deram consentimento ; salvo a qualquer 

• ·destes o direito de oppor-se ao acto antes de produzir 
effoito; 

II, cada socio p6de utilisar-se das cousas pertencen
tes á sociedade, contanto que as empregue segundo 
seu destino, não use dellas conlra o interesse social, e 
não impeça os outros de se utilisarem na medida de 
seu direito ; · 
· III, cada socio p6de obrigar os outros .a contribuir 

com elle para as despezas necessarias á conservação 
das cousas da sociedade ; 

IV, nenhum socio pôde fazer alteração nos bens 
immoveis pertencentes á sociedade, ainda que lhe pa
reça vantajosa, si os outrns não consentirem. . 

Art. 1414. O socio que não tiver a administração da 
sociedade não póde obrigar os bens da mesma. . 

Art. 1415 . Não carece o socio do concurso dos outros 
para associar um terceiro á sua parte na sociedade; não 
póde, todavia, fozel-o entrar como socio na mesma so
ciedade 

Art. '1416. Si um dos socios recebeu por inteiro a 
parte que lhe cabia em uma divida activa da sociedade, 
deve conferil-a si, por insolvabilidade do devedor, a 
sociedade não puder haver o resto da divida. 

Art. 1417. Si as causas cujo rendimento constituiu o 
objecto da sodedade, não forem fungiveis e consistirem 
em corpos certos e determinados, os seus riscos correm 
por conta do respectivo dono. 

§ 1. 0 Si, porém, forem fungíveis, ou si, mesmo guar
dadas, deteriorarem-se, si forem destinaq.as a circular 
no commercio, ou si forem transferidas á sociedade por 
um valor determinado e constante de inventario ou 
balanço authenticos, os seus riscos correm por conta 
da sociedade. 

§ 2. 0 Perecendo a cousa estimada, na conformidade 
do§ antecedente, seu dono só poderá pedir o respectivo 
valor constante do inventario ou balanço. 

Art. 1418. Os socios teem direito á indemnisação 
das perdas e dnmnos que soffrerem em seus bens por 
motivo dos negocios sociaes. 

Art. 1419. Si houver communicacão de lucros illicitos, 
cada um dossocios é obrigado a restituir o que recebeu 
do socio delinquente, si este fôr condemnado á resti
tuição. 
· Art. 1420. O socio que recebeu de outro lucros illi· 
citos, conhecendo, ou devendo conhecer a procedencia 
delles, torna-se cumplice e solidariamente obrigado á 
restituição. 

Art. 1421. Todos os socios teem direito de votar nas 
assembléas geraes, e as resoluções serã6 tomadas por 
maioria de votos, salvo estipulação em contrario. 
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SECÇAO Ili 

OM.IGAÇÕES DA !:OOIEDADE E D~S socros PARA COM TEME!ROS 

Art. H22. As obrigaçõas contrahidas por todos os 
socios conjunctamenfe, ou por algum delles em virtude 
·de mandato, são dividas da sociedade. 

Art. 1.t.23. Si o fundo social não fàr bastante para 
cobrir as dividas da sociedade, por ellas respondem os 
socios na proporçõ.o em que devem supportar as perdas. 

§ unico. Si um dos socios fór insolvavel, a sua parte 
na divida accresce ô. dos outros na mesma razão. 

Art. 1424, Os devedores da sociedade não se des
obrigam pagando a um socio não auctoriso.do pura 
receber. 

Art. 1425. Os socios não são solidariamente obri· 
gados pelas dividas da sociedade, nem pôde nenhum 
delles obrigar os outros, si não lhe deram auctorisação, 
salvo si verter em utilidade da sociedade. 

SECÇÃO IV 

DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE 

Art. 1423. Dissolve-se a sociedade : 
I, pela realisação da condição a que foi subordinada 

sua duração ou pelo vencimento do prazo estabelecido 
no contracto; 

II, pela extincção ou perda do capital social, em 
quantidade tal que seja impossivel continuar a socie• 
dade; 

III, pela consecução do fim, ou si se verificar ser hn
possi vel conseguil-o ; 

IV, pela fallencia, morte ou incapacidade de um dos 
socios; 

V, pela renuncio. de um delles, si. a sociedade não 
tiver prazo determinado ; · 

VI, 1,elo consenso unanime dos se.cios ; 
Art. 1427. A prorogação da sociedade contractada por 

prazo determinado só póde ser provada por escripto 
nos mesmos termos do primeiro contracto. 

Art. 1428. Si a sociedade fôr prorogada depois do 
prazo do contracto, entende-se constituída de novo ; si 
o fôr dentro do prazo, será continuação da anterior. 

Art. 1429. E' licito estipular que, morto nm. dos 
socios, continue a sociedade com os seus herdeiros ou 
sómente com os sobrevivas. Neste segundo caso, o 
herdeiro do fallecid.o terá direito á partilha do que 
houver ITa data do fallecimenlo do mesmo, mas não 
dos lucros e perdas futuros, que não forem dependencia 
necessaria dos actos anteriores. 

Art. 1430. Si o contracto estipular que a sociedade 
continue com o herdeiro do socio fallecido, será ci:tm-

12 
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pricla a estipulàç:ão sempre que o possa ser; mos, 
havendo herdeiro menor, a sociedade póde ser dissolvida 
em relação a elle, si assim o determinar o juiz compe-
tente. . 

Art. 1431. A dissolução pela renuncia de um dos 
socfqs., quando a sociedade· fôr por tempo indeterpü
nado, sq produz effeito quando de boa fé, em tempo 
opportuno e notificado. aos socios dous mezes antes, 
sendo possi vel. . . 

Art. 1432. A renuncia é de má fé, quando a socio re:
nun.cinnte pretende apropriar-se exclusivnmente dos 
beneficias que O"l socios se propunham colher em 
cornmum; e será havida por inopportuno, si as cousas 
não estiverem no seu estado integral, ou si a sociedade 
puder ser prejudicada com a dissolução nesse momento. 

Art. 1433. No primeiro caso do artigo antececj.ente, 
os demais socios teem o direito de excluir desde logó 
o socio de rµá fé, sem prejuizo de suas quot_as n~ 
vantagem esperada; no segundo caso, 11 sociedade 
póde conLinuar, npezar df!. opposição do renunciante, 
até a época do primeiro balanço ordinario, ou até a 
conclusão do negocio pendente. 

Art. 1434. Subs iste, mesmo depois da dissolucão da 
sociedade, a responsabilidade desta para com terceiros, 
pelas dividas que houver contrahido. Si não tiver 
sido estipulada a responsabilidade solidaria dos soci0s 
para com terceiros, a ·divida -será partilhaàa, entre 
ar1uelle , em partes pm·porcionaes ás entradas res-
P~~VM. . 

Art. 1435. Quando a sociedade tiver prazo q.etermi-: 
nado, nenhum dos socios po_derú pedir a sua dissolução 
ante.s delle findar, sem provar algum dos cas.013 em que, 
segundo o v.rt. 1426, n. I a V, a dissolução deva ter 
~ogar. 

Art. 1436. São applicaveis á partilha entre os socios 
as regras que regulam a partilha entre herdeiros. 

§ unico. O socio de industria, porém,, só tem di
reito á quota nos lucros e nos fructos dos bens que 
constituirem as entradas dos socios de copitaes, sem 
responsabilidade nas perdas, E'al YQ si o contrario tiver 
sido estipulado n.o contracto. 

CAPITULO XIV 

DA PARCERIA RURAL 

SECÇÃO I 

DE PARCERIA AGRICOLA 

A i·t. 1437. Dá-se a parceria agrico)a ; quando nlgui11a 
pess6o. cede a outro a lgum predio rusticb, para quo 
srja cultivado medi:mte ·divisão de fructos na propor-
·çüo que fôr es,Lipulacla entre mp)Jos. 

" 
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Art. 1438. O parceiro incumbido da cultura do predlo 
não está obrigado aos encargos ,deste, si os não tomou 
sobre si. 

Art. 1439. Os riscos provenientes de caso fortuito Oll 
força maior, são soffridos em commum pelo parceiro 
e pelo dono do predio. · 

Ar~. !440. Este contracto não passa aos herdeiros 
de pinba$ as. partes, excepto si os trabalhos; de cultura 
já estavam adeantados, caso em que subsistirá pelo 
tempo necessario para se ultimar a colheita . 

.A'rt. 1441. São applicaveis a este contracto as regri:is 
estabelecidas para a locação dos predios r~1stjcos em 
tudo que não se achar regulado por esta secção. 

Art. 1442. Subsistirá a parceria não obstç1pte a alie
nação do preclio, ficando o adquirente subrogado nos 
direitos e obrigações do alienante. 

SECÇÃO II 

D~ PA.RCRRIA. PECUARIA. 

· Art. H43. Dó.-se · a parceri& pec-q.aria, quando se 
eptregam &nimaes a alg'ttem para as pastorear, pensar, 
e criar, mediante uma quota nos lucros produzidos. 

Art. 1444 . Constituem objecto ele pt=Jrtilha as crias_ 
dos animaes, e os seus productos, como pelles, crinas, 
lãs e l~ite. . 

Art. 141:5. O parceiro proprietario deve, no caso de 
eviêçl;io, substituir os animaes por outro~: 
· Art , 1446. O parceiro proprietario súpporia os pre~ 

juizos resultantes do ci;u:fo fortuito ou força maior, 
salvo convenção em c0ntrario. . 
·' Art. 1447. O proveito que se puder tirar dos anirnaes 
mortos, pertencentes ào capital, .será devolvido ao 
proprietario. 

Art. 1448. Nenhum dos parceiros póde dispór do 
gado sem consentimento do outro, salvo clausula em 
contrario no contracto .. 

Art. 1449. As despezas com o tratamento e criação 
dos animaes, não havendo ~ccordo em contrario, cor
rem por conta do parceiro delles encarregado. . 

Art. 1450. Applicam-se a est~ contracto, naquillo 
que não estiver regulado pelo accordo das partes e, 
na sua falta, pelo disposto nesta secçõo, as regras o.o 
contracto de sqciedade .. 

CAPITULO XV 

DA CONSTITtJIÇÃO DE RENDA 

Art. 1451. E' permitticlo constituir, por acto entre 
vivos ou de ultima vontade, e · a titulo oneroso Olt / 
gratuito, uma renda ou prestação periodica, por . 
t.empo deterrninaqo ou não, em favor do proprio 
constituinte on de outrem, meqiante,cess40 cj.e algum 

/ 
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mmovel, ou entrega de certa quantia a uma pessoa, 
1ue se obrigue a satisfazer a mesma renda ou pres-
qação. ,.-
t § unico . O instrumento publico é da substancia 
deste contracto. 

Art. 1452. E' nulla a constitui cão de renda em 
favor ·de pessoa ja fnllecida, ou que dentro dos trinta 
dias seguintes vier a fallecer de molestia que já soffria, 
quando foi celebrado o contracto. 

Art. 1453. Os bens dados em compensação da renda 
tornum-se propriedade da pessoa que por ella se obrigou, 
desde o momento du tradição. 

Art. 1454. Si aquelle que se obrigará prestação de 
renda em favor de uma pessoa, deixar de cumprir sua 
obrigação, o credor da renda póde accional-o não só 
para o pagamento das prestações atrazadas, como, para 
que dê garantias pelas futuras, sob pena de rescisão 
do contracto. 

Art. 1455. O direito á renda é adquirido dia por dia, 
si a prestação não fôr paga antecipadamente, no co-
meço de cada período. · 

Art. 1.456. Quando a renda for constituida em bene
ficio de duas ou mais pessoas, sem determinação da 
parte de cada urna, entende-se que seus direitos são 
1guaes, não havendo entre ellas direito de ac,:::,rescer, 
salvo declaração expressa da vontade nesse sentido. 

Art. 1457, A renda constituida a titulo gratuito póde 
ser iseuln pelo instituidor de todas as execuções pen
dentes ou futuras; e esta isenção existe de pleno di
reito em favor dos montepios e pensões alimentícias. 

Art. 1458. A renda vinculada a um immovel cons
titue um dir~ito real, de accordo com o estabelecido 
nos o.rts. 791 a 796. 

CAPITULO XVI 

DO CONTRACTO DE SEGÜRO 

SECÇÃO I 

DISfOSIÇÕES UEitAES 

Art. 1459. Considera-se contracto de seguro aquelle 
pelo qual uma das partes se obriga para . com outra, 
mediante um premio pago, o. indemnisal-a do prejuizo 
resultante de riscos futuros, previstos no contracto. 

Art. 1460. Este contracto não é obrigatorio antes de 
reduzido a escripto. Considera-se perfeito desde que o 
segurador remette a o.police ao segurado ou faz nos 
livre,s o lançamento usual da operaçao . . 

Ar·t. 14G1. A o police deve cleclarur 'os riscos toma~ 
dos, o valor do objecto segurado e o premio devido ou 
pago, pelo segurado, e q.uaesquer outras estipulações 
que forem couvencionadas. 
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Art. 14G2. As differentes especies de seguro previstas 
nesLe Codigo serão reguladas pelas clausulas das res
pectivas apolices, no que não fôr contrario üs disposi_

/ ções desta secc;llo. 
Art. 1463. E' nullo o contracto qua11do o r,isco. q~1~ 

ee procura cobrir ou :attenuar fôr proveniente de acto 
illicito do segurado, da pessoa em cujo favor se faz o 
seguro, ou dos representantes ou prepostos daquelle ou 
desta. 

Art. _1464. Uma cousa não póde ser segura por mais 
do que vale, nem sel-o integralmente mais ele uma vez. 
E', todavia, licito ao segurAdo segurar o risco dn fal
lencia ou insolvabilidade do segurador, por meio de 
segundo seguro. 

Art. 1465. Si o valor do seg.1ro exceder ao da cousa, 
o segurador pôde, ainda depois de entregue a apolice, 
exigir a reducção delle no valor real, restituindo ao 
segurado o excesso do premio ; póde igualmente fazer 
annullar o seg"uro, sem restituir o premio e sempre
juizo da acção criminal, que no · caso possa caber, si 
provar que o segúrado procedeu de má fé. 

Art. 1466. Salvo o disposto no arL. 1464, · o segundo 
seguro da cousa já segura, pelo mesmo risco e no seu 
valor intregal, pôde ser annullado por qualquer das 
partes. O segundo segurador que ignorava o primeiro 
contracto, póde, sem restituir o premio recebido, re
cusar o pagamento ou repetil-o na parte que exceder 
ao valor real da cousa segura, ainda que não tenha 
reclamado contra o contracto antes do sinistro. 

Art. 1467. A vida das pessoas e as suas faculdades 
tambem podem ser estimadas como objecto de se
guro e seguradas no . valor ajustado contra riscos, 
como morto involunlaria, inhabilitação para traba
lhar ou outro semelhante. Considera-se morte volun
taria o suicídio premet;l.itado por pessoa crue estivesse 
em seu juízo e a que resultar de duello. 

Art. 1468. No caso de seguro de vida, é livre ás 
partes fixar valor respectivo e fazer mais de um 
seguro, no mesmo ou em diversos valores, sempre-
juízo dos anteriores. . 

Art. 1469. E' tambem livre ás partes fixar entre si 
a taxa do premio. Todavia, o seguro feito em socie
dade ou companhia, cujos estatutos tenham tabella 
dos respectivos premios, presume-se proposto e acceito, 
na conformidade da tabella. 

Art. 1470. O segurado e o segurador são obrigados 
a guardar no respectivo contracto a mais restricta 
sinceridade e boa fé, tanto a respeito. do objecto, como 
das circumstàncias e das declarações ·pertinentes. 

Art. 1471. Si o segurado não fizer declarações ver
dadeiras e completas, omittindo circumstnncias que 
possam influir na acceitação da proposta ou na taxa 
do premio, perderá o direito ao valor do seguro e pa · 
gará o premio vencido. · · 

Art. 1472. Quando o seguro se faz por intermedio 
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de representante do ·segurado, este responde . tambem 
para com o segurador, por todas J).S inexactidõas, ou 
omissões, que possam influir no respectivo · con
tracto. 

A.rt. 1473. O segurador, que ao tempo do contracto 
sabe estar passado o risco que_ o segurado pretende 
cobrir e, não obstante, éxpe~e a 8:Police, fica obrigado 
a pagar em dôbro o prem10 esl1pulado. 

Art . . 1474. As apo~ices pódem ser nominativas, á 
ordem ou rio portador, exceptci no seguro de vida, cuja 
apolicé é sempre noininatiya. 

Quando hominativas, dernm declarar o i10me do 
segurador e o do segilrado ou o do representante aeste, · 
ou do terçeiro, em nome de quem se faz o seghro. 

Art. 1475. A ai}o!ice deve tambem declarar ci co
meço .e o fim dos riscos por ann9, mez; dia e hor;a. 
Na falta de estipulação precisa contar-se-ha o prazo 
na confori:nidade do art. 132 ; e a respeito deis objectos 
destinados a ser transportados de um lagar para 
outro, os riscqs começarão desde_ 9 recebimento no 
primeiro, e acabarão pela. sua entrega ao destiria
tario no segundo . 

SECÇAO II 

·oBRÍGAÇÕES Dó SEGURADO 

Art. 1476. Saivo tonveóção em contràrió, o segtJ.rl::1.déi 
deve pagar d premio estipulado no açto de recelleí· a 
à police. ' 

Art. 1477. O segtlrado presume-se .. obrigado a pagar 
os juros legaes do premio atrazado, independen~e 
de interpellação do segurador, si a apolice ou os es..: 
tatu tos não estabelecerem toxa maiorº 

Art .. 1478. Sl o. segurado vier . a fallir 01,1 for deciarado 
interdicto, estando atrazado bos premias, oi1 si se atra
zâr depois de fallido oú interdícto, ficará o segurador 
desonerado dos riscos, si a massa ou o representante tlo 
interdicto não pagar os premios atrazadós ,antes do 
sinistro. Poderá, além disso, o segurador deduzir da 
ihderrinização do sinistro anterior os premi os atrazados, 
com os respectivos juros. · . 

Art. 1479. O facto de sé não ter verificado o risco 
em razão do qual se fez o seguro, nãq exime o segu
rado de pagar o premio estipulatlô, observadas as dis
posições especiaes dp direito marltiino sobre o extorho. 

Art. 1480. Salvo disposição expressa, o segt;trador não 
póde pedir fi.ugmentc de 1:fremio, porqüe os riscos se te
nham ~ggràvado, além do que podi9 ser previsto no 
contracto. 

A.rt. 1481_. ~a vigencia do contracto, deve o segurado 
abster-se de tucl,o quanto possa augrrientar os riscos, 
ou seja contrario aos termos do estipulado, sob pena 
de perda._d.o_direito _ao seguro. 

1 
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Art. 1482 . Sob a mesma pena, deverá o segurado 
communicar ao segurador algüm incidente que possa do 
qualquer modo augmentar o risco. · 

Art. 1483. Na applicação desta pena, deve o juiz pro
ceder com ec1uidade, tendo em vista as circumstancias 
reaes1 e não vãs probabilidades de augmentos dos 
riscos. 

Art. 1484. Verificado o sinistro, o segurado deve 
communical-o ao segurador, logo que chegue ao seu 
conhecimento. 

A omissão não justificada desonera o segurador qne 
provar que, avisado em tempo, podia ter evitado ou 
dimil1uidb as consequencias do sinistro. 

SECÇÃO III 

ÔBRIGAÇÕES DO SEGURADOR 

Art. 1485. b ségúrador é obrigado a. pagai· em di
nheiro .o- prejuízo r:esultanté do risco assumido e, 
conforme as circurhstaciá.s, o valor total da cousa se-
gür.a. • 

Art, 1486. Presume-se sempre que o segUt;ador não 
se obrigou a indemnisar prejuízos resultaht..::.3 de vicio 
intrínseco. 

Art. 1487. Quando os riscos do seguro fo::-em r.sj)e
ciàlisados mi limitados 11.a a.police,- o segu:ador não 
respbrtde por qualquer oritr'o. 

Art. 1488. Todavia, salvo restricção expressa na apo
iice, o risco do seguro comprehende todos os damnos 
resultantes- ou· consequentes, como estragos occasio
nados para E?,Vitar o sinistro, diminuir os damnos ou 
salvar a cousa. , 

Art. i489. Quando ao objecto do çontractô fôr dado 
valor determinado e o seguro fôr feito por este valor, 
o segurador fica obrigado, no caso de perda total, a 
pagar a irriportanciç1 da indemnisação, :pelo valor àjus
tado. Este pagamento não o prtva do direito que lhe 
garantem os arts. 1465 e 1466. · 
· Art. -1490. O direito á indemnisação póde ser trans
mittido a terceiro como accessorio da propriedade ou de 
direito real sobre a cousa segura. Esta transmissão 
ópera-se de pleno direito a respeito da cousa hypo
thecadà. ou penhorada; nos demais casos, quando a 
a police não o prohibir. 

Art. 1491.· N<;> caso de sinistro, b segurador póde 
oppôr ao successor ou representante do segurado todos 
os meios de defesa que poderia oppôr contra este. 

Art. 14.92. Si o segwador vier a fallir untes que 
teriha passado o risco, póde o segurado recusar-lhe o 
pagamen,to dos p:remios atrazados e fazer outro se
guro pelo valor integral. 
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SECÇÃO IV 

SEGURO l\1UTUO 

Art .. 1493. O seguro póde ser feito de modo que certo 
numero de segurados se obriguem o. supportar em 
commum o prejuizo soffrido por qualquer delles, em 
razão de risco corrido por todos. Neste caso, a totali
dade do':! segurados cont,titue a pessoa juridica que 
exerce as funcções do segurador. 

Art. 1494. Nesta fórma de seguro, em Jogar do 
premio, os segurados devem contribuir com as quotas 

' necessarias para occorrer ás dcspezas da administração 
e aos prejuizos verificados. No silencio dos Estatutos, 
presume-se que a taxa das quotas será determinada de 
conformidade com as contas do anno correspondente. 

Art. 1495. E', todavia, licito esta]Jelecer premios 
fixos, sem prejuizo da obrigação de cotizaram-se os 
s~gurados para cobrir os riscos verificados, si excede
rem tl somma dos mesmos premias. Quando, porém, 
os riscos forem inferiores á reftrida som mo, poderão 
os associados distribuir o excesso em dividendo, ou 
formar um fundo de reserva, como bem.lhes aproi.I ier. 

Art. 1496. As entradas supplementares e os divi
dendos devem ser proporcionaes ás quotas de cada 
associado. ·· 

Art. ' 1497. As referidas quotas serão fixadas con
forme o valor dos respectivos seguros, mas poder-se-ha 
tambem levar em conta riscos differentes e estabele~ 
cel-o~ de duas ou mais categorias. 

Segui·o de 'Oicla 

Art. 1493. Os seguros de vida destinados a garantir, 
no caso ele morte do segurado, certa somma oos her
deiro:3 sobrevivas ou a outras pessoas, podem-ser feitos 
por toda a vida ou sómente durante certo período. 
E' tamhem licito ás partes converter o seguro da pri
meirn especie na segunda, e vice-versa, assim como 
estipular que o valor do seguro seja pago em pre
stações ou de uma só vez. 

Art. 1499. Póde-se fazer seguro sobre a propr'ia vida 
ou sobre a de outrem; neste ultimo caso, deve o pro
ponente justificar o interesse que tem na continuação 
da vida do terceiro, sob pena de não valer o seguro, 
provada a falsidade do interesse. 

§ unico. A justificação é dispensada, si o terceiro, 
sobre cuJa vida se quizer fegurar, for descendente, 
ascendente, irmão ou conjuge do proponente. 

Art. 1500. Salvo disposição contraria e constante da 
apoiice ou dos estatutos, é licito ao segurado trans
mittir, por acto entre vivos ou de ultima vontade, á 
outra pessoa capaz, o direito ao seguro, e o segurador 
é obrigado, não obstante quaesquer pretenções dos 
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successores dos segurados, por morte deste, a fazer o 
pagamento á pessoa que justificar a posse legitima da 
respectiva a police. 

Art. 1501. Exceptua-se da disposição do artigo an
tecedente à pessoa que for legalmente inhibida de 
receber doação do segurado. 

Art. 15' 12. Quando as prestações ou annuidades do 
seguro houverem offendido ás legitimas dos herdeiros 
necessarios, estes só poderão haver do beneficiado a · 
importancia do respectivo prejuizo, com os juros legaes, 
desde a morte do estipúlante. · 

Art. 1503. Quando a importancia do seguro tiver de 
ser paga a diversos herdeiros ou a diversas especies de 

. successores, a pessoa que o fizer não poderá augmentar 
a seu arbítrio o numero de successores, mas poderá 
restringil-o, por acto entre vivos ou de ultima vontade, 
sem embargo de quaesquer disposições em contrario 
dos estatutos da respectiva companhia o:u associação. 
· Art. 1504. A · disposição do artigo antecedente é 
applicada aos montepios de qualquer especie, sejam 
particulares ou officia~s, facultativos ou obrigatorios, 
salvo, t9davia, as pensões_ cuja successão seja aberta 
antes da execüção deste Codigo: 

Art. 1505. E' tambem licito fazer o seguro de modo 
que o seg;urad9 só tenha direito a elle si attingir a 
certa idade ou ~í ainda _for vivo em certa época. 

CAPITULO XVII 

DO JOGO E DA APOSTA 

Art. 1506. As dividas de jogo ou aposta não obrigam 
a pagamento; não póde, todavia, ser repetido o que 
·voluntariamente foi pago, salvo si houver dólo de quem 
ganhou ou for menor ou interdicto o que perdeu • 

§ unico. Applica-se esta disposi.ção a qualquer con
tracto que encubra ou envolva reconhecimento, nova
ção ou fiança de dívidas de jogo, mas a nullidade 
resultante não póde ser opposta ao terceiro de boa fé. 

Art . 1507. Não póde ser pedido o pagamento do que 
foi emprestado para jogo ou aposta na occasiõ.o em que 
esses actos forem praticados. 

Art. 1508. São considerados jogo, e como taes sujei
tos ao disposto nos artigos antecedentes, os contractos 
sobre titulos de bolsa, mercadorias ou valores, em que 
se estipule a liquidação exclusivamente pela differença 
entre o preço ajustado é a cotação que estes tiverem na 
época do venclmento do contracto. 

Art. 1509. A sorte para dirimir questões ou dividir 
cousas communs será considerada modo de partilha 
ou transacção, conforme o caso. 

\ 
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CAPITULO XVIII 

DÁ FIANÇA 

SECÇÃO i 

DISPOSIÇÕES GERAES 

··- . - ,,.. - -· ....:. 

Art. 1510. Pelo_ contracto de. fiança o fiador se obriga 
pará com o credor de outrem a responder, na falta 
tleste., pela respectiva obrigação. 

Art. 1511 ~ Si a responsabilidadé do fiador for garat1~ 
tida por outra fiança qu abono, applicar-se-hão ao 
abonador as disposições deste capHulo. _ _ 

Art. 11}12. A fiança deve ser dada por escripto, e não 
aclrrütte inteÍ'pretàção extensiva. 

Art. 1513. E' licito affiançar sem sciencia e até sem 
consentimento do devedor. 

Art. 15i4. Póde a fiança ser dada em garanti{). de 
dividas futuras, mas, neste càso, não póde o fiador ser 
demandado sinão depois de tornada certa e liquida a 
obrigaç~o do devedor principal. , _ 

Art. 1515. A fianca, ritlo sendo limitada; corr;i.pre
hende todos eis áccéssoribs dri divida principal, inclu
sive as despezas judiciaes desde a citação do fiador. 

Art. 1516. A fiança póde ser de valor inferior ao da 
obrigação principal e contrahidà em condições menos 
onerosas. 

Quando exceder o .valor ela divida ou for mais one
rosa, só valerá até o limite da obrigação afiançada. 

Art. 1517. As obrigações nullas não são accessiveis 
de fiança , excepto si a nullídade resultar apenas de 
incapacidade pessoal do devedor. . 

Esta excepção não abran~e o câs,o ?é> art. 12~-L . 
Art. 1518. Quando alguem for obrigado a dar fiador 

deve offerecer péssoa idonea:, dcirriiciliàda no munícipid 
onde houver de prestar a fiança e proprietaria de bens 
bà~tantés para satisfazerem a obrigação. 

Art. 1519. Si o fiador se tornar insolvavel ou in:.. 
capai, o credol' póde exigir outro. 

SECÇÃO II 

DOS EFFEITOS DA FIANÇA, 

Art; 1520 . . o fiador demandado pelo pagamento da 
divida tem direito de exigir, até a contestaçã.o da lide, 
que sejam primeiro excutidos os bens do devedor. · 

§ unico. O fiador que allegar o beneficio deste artigo, 
deve nomear bens do deved,or, ,sitos no mesmo Muni
cípio, desembargados e bastuntes para o pagamento 
da divida. 

... 

'• 
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Art. 1521. Não tem logar este beneficio : 
I, quando o fiador o renunciou expressàmente; 
II, quando se obrigou como principal pagador ou 

solidario ; . 
III, quando o devedor for_insolvavel ou fallido. . . 
Art. 1522. A fiança simultaneamente prestada _por 

duas ou mais pessoas a uma mesma divida importa 
solidariedade entre ellas, salvo reserva expressa do 
beneficio de divisão. 

§ unico. Estipulado este beneficio, cada fiador re
spon~e unicamente pela porte que lhe tocar no poga
mento. 

Art. 1523. Póde tambem cada fiador determinar no 
contracto a parte da divida que toma sob sua responsa
bilidade, e, neste caso, não sera obrigado a mais. 

Art. 1524. O fiador que pagar integralmente a divida 
fica subrogado nos direitos.do credor contra o devedor, 
mas só póde demandar cada um dos outros .fiadores 
pela respectiva quolá. _ 

§ unico. A parte do fiador insolvavel distribuir-se-ha 
· pe.Ios outros. 

Art. 1525. O devedor responde tatnbem para _com o 
fiador .por todas as perdas e damnos que este pagar e 
pelos que -soffrer em razão da fiança. 

Art. 1526 . .O fiarlor tem direito aos juros do desem
bolso pela taxa estipulada na obrigação principal, e, 
não havendo taxa, aos juros legaes da móra. 

Art. 1527. Quando o credor demorar, sem justa 
causa, a execução fniciada contra o devedor, poderá o 
!J.ador promover o andamento do feito. Esta disposição 
é appllcavel ao aboí1f.!çl.ôr . · 
_ Art. 1528. O fiador, ainda antes de haver pago, 
põde exigir que o devedor sa_tisfaça a obrigação ou o 
exonere da fiança, dosde güe li divida se torne exigível 
ou tenha decorrido o prazo dentro do qual o devedoi' 
comprometteu-se a desoneral-o. . 

Art . 1529. O fiador póde desonerar-se da fiaüçá que 
tiver assignado sem limitáção· de tempo, sempre que 
lhe convier1 .ficando, porém, obrigado por todos os 
effeitos da fiança, anteriores ao acto a:migavel ou sen..: 
tença pbr que for desonerádo. 

Art. 1530. A obrigação do fiador passa a seus her
çleiros, mas a responsabilidade da fiança é limitada 
o.o tempo decorrido até odiá da morte do fiador e não 
pode exceder ás forças de sua herança . 

SECÇAO III 

DA. EX'l'INCÇÃO DA FIANÇA 

ArL 1531. O. fiador póde dj)por ao credor as ex
cepções que lhe forem pessones, e . as extinctivas da 
obri&'açilb q~e. compito~.ª·º· dev_e~or principol, si nho 
provierem s1mplesrt1ente de mcapac1dade pessoal, salvo 
e caso do art. 1284, 
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Art. 1531 A. O fiador, ainda que solidaria com o de
vedor principal, fica desonerado de sua obrigação: 

I, si .;3em seu consentimento, o credor conceder ao 
devedor prorogação de prazo para o pagamento; 

H; si, por facto do credor, for impossivel a subro
gação nos seus dü:eitos e preferencios; 

IH, si o credor acc3itar amigavelmente do devedor 
principal, em pagamento da divida, um objecto di
verso do que este estava obrigado a dar-lhe, ainda que 
sobrevenha a evicção do objecto. 

Ar~. 15:~2. Si, feita a nomeflção nas condições do 
§ umco do art. 1520 com a demora da execução, o 
devedor se tornar insolvavel, fica tambem desonerado 
o fiador, provando que os bens por elle indicados 
eram, ao tempo da. penhora, sufficientes para solução 
da divida. _ 

TITULO VI 

' 
OBR!Gá.ÇÕES DERIVADAS DE DECLARAÇÃO UNILATERAL DA 

VONTADE 

CAPITULO I . 

DOS TITULOS AO PORTADOR 

Art. 1533. O detentor de um titulo ao portador, au
torisado a dispôr delle, póde reclamar do respectivo 
subscriptor ou emissor a prestação -devida. O sub
scriptor ou emissor, porém, exonera-se pagnndo a 
qual9uer detentor, esteja ou não autoris~do a. dispôr 
do titulo. 

Art. 153i. A obrigação do emissor subsiste, ainda 
que o titulo tenha entrado em circulação contra sua 
vontade. 

Art. 1535. O subscriptor ou emissor só póde allegar, 
contra o portador de boa fé, defesa fundada em nulli
dàde externa ou interna do titulo ou em alguma causa 
pessoal do subscri ptor contra o portador. 

Art. 1536. O subscriptor só é obrigado a pagar á 
vista: do titulo, salvo o caso de ter sido declarado 
nullo. 

Art. 1537. O que fôr injustamente desapossado de 
titulas ao portador, só póde impedir que 8eja paga a 
importancia do respectivo capital ou rendimentos, 
recorrendo á intel'venção judlcial. . 

Si, decorridos tres annos, contadós da citação do 
detentor dos titulos, não forem estes Dpresentados, o 
juiz poderá decretar a , sua caducidadê e ordenar ao 
devedor que passe novos títulos em substituição dos 
reclamados. · 

.. 

--. 
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Art. 1538. E' nuUo o titulo ao portador no qual o 
subscriptor, sem autorisação do Congresso Nacio1:ial, 
se obriga ao pagamento de certa som ma em dinheiro. 

Esta disposição não se applica ás obrigações emit
tidas pelos Estados ou pelos Municípios, as quaes 
continuam reguladas por lei especial. 

Art. 1539. Si o titulo trouxer o nome do credor e a 
clausula de poder a prestação ser feita a qualquer 
portador, o devedor exonera-se validamente satisfa
zendo a prestação ao portador, mas póde exigir que 
este justifique o seu direito ou dê caução. 

Aquelle cujo nome se acha inscripto no titulo pre
sume-se dono e póde reivindical-o de quem quer que 

. injustamente o detenha. 

CAPITULO II 

DAS PROMESSAS DE RECOMPENSA 

Art. 1540. A promessa_ de recompensa ou gratifica
ção, feita por meio de annuncios publicos, a quem 
prestar certo serviço ou preencher. certa condição 

· obriga o promittente. 
· Art. 1541. · Quem quer que tenha prestado esse 
serviço ou preenchido essa condição, nos termos do 
artigo antecedente, :Póde exigir a recompensa promet
tida, ainda que não o tenha feito por causa da pro
messa. 

Art. 1542. Antes de prestado o serviço ou preen
chidà a condição, póde o promittente revogar sua 
promessa, com tanto que . o faça com a mesma publi
cidade. -

Si tiver marcado o prazo para , execução do acto, 
entende-se que renunciou o direito de retirar sua 

- offerta dentro delle. · 
Art. 1543. Si o acto pnra que se faz a promessa 

fôr praticado por diversos, prefere· aquelle que pri-
.. meiro o executou. · · 

Si a execução tiver sido simultanea, cada um terá 
direito a parte igual na recompensa. 

Si esta não fôr divisivel, recorrer-se-ha á sorte. 
Art. 1544. A determinação de prazo é condição · 

essencial para a validade da recompensa publicamente 
prornettida como premio de concurso. Além desta 
condição observar-se-há tambem o seguinte: 

§ 1. 0 A decisão da pessoa designada como juiz nos 
annuncios é obrigatoria para os interessados. 

§ 2. 0 Na falta de pessoa designada para julgar o 
merito dos trabalhos apresentados, entende-se que o 
promtttente _reservou para si esse direito. 

§ 3. 0 Si os trabalhos tiverem merito igual, 1::iroce
der-se-ha ele accorclo com o artigo antecedente. 
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Art. 1545. A propriedade ela obra feita para q . con~ 
curso, de que lrcJ.ta o artigo antece.dente, só perten
cerq. ao promit.tente si na publicqção da promessa 
ú ver sido esti pulaqa ei$ta claqsula. 

TITULO VII 

OBRIGAÇÕES RESULTANTES DE ACTOS ILLIC ITOS 

Art. 1546. Os bens do responsavel pela offensa ou 
violução do direito ' de outrem ncam sujeitos á repa
ração do damno causado; e, si forem mais de urµ os . 
autores da offensa, todos serão solidariamente respoq..: 
saveis por sua reparação. 

§ unico. São solidariamente responsaveis com os 
autores os cumplices_ e os meqcionados no art. 1549. 

Art. 1547. Si o dono da cousa, no caso do art. 166 
n. 1I não fôr culpado do perigo, tem direito de ser 
indemnisado do prejuizo .que tiver soffridq. 

Art. 1548. Si o perigo occorrer por culpa de ter
ceiro, terá o autor do dumno ou da destruição acção 
regressiva contra elle; pará haver o valor. da indem 4 

nisação que pa6ar ao dono da cousa . 
A mesma acção c'Ompetirá contra aquelle em cuja 

defesa tiver sido clamnificada a cousa. 
Art. 1549. São tamhem responsaveis pela f€)paração 

civil : . · · 
'r, os paes pelos filhos menores que €l~tiverf:lrp. sob 

seu poder e em sua companhia; 
II, o tutor e o curador pelos pupillo§ e c1+ratellados 

que se acharem nas mesmas condicções·; 
III, o patrão, amo ou comrnittente por seus ~)11· 

pregá.dos·, sérviçaes e prepostos no exercicio do tra-
balho que lhes compete ou por occasião deli e; ' 

IV, os mestres de officio, os professores de art~ ou 
sciencia, e ·os directores de estabelecimentos qe educaçã,o 
pelos aprendizes, discípulos ou alumnos confiados á 
sua guarda. 

V; os que gratuitamente houverem participado dos 
productos do crime até concurrente qua!1tin. · · 

Art. 1550. A respon~abilidade de qµe trata o n. 3 do 
artigo antecedente comprehende as pessoas jurídicas 
que exercerem alguma industria. 

Art. 1551. Não s_erão respon~avei$ as pessoa$ de que 
tratam os dous artigos antecedentes, excepto as men• 
cionadas no n . 5°, provando ellas qµe empregaram, 
por si ou seus representantes, tQda a necessaria dili
gencia e precauções para que o damno se não désse. 

Art. 1552. O que pagar o damno causado por outrerp. 
póde repetir deste o que houver pogo, excepto si for 
seu descendente. . 

Art. 1553. A responsabilidade civil é independente 
da crimi~ial; mas, nõo se poderá questionar mais 
sobre ã existencia do ·raclo e sobre quem seja o seu 
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autor quando estas questões se acharem decididas no 
j uizo crime. 

Art. 1554. O direito de exigir reparação e a obri
gação de prestal-a transmittem-se com a herança, 
i::alvo nos casos ·em que por este Codigo fôr determi
nado o contrario. 

Art. 1555. O dono ou detentor do animal deve re
sarcir o darpno 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 i'm
prudencia do oflendido, ou força maior. 

Art. 1556. O dono de um edificio ou de uma con
strucção responde pelos damnos resultantes de sua 
ruina, si esta provier de falta de:reparação, cuja neces
sido.de era manifesta. 

Art. 1557. Aquelle que hubita uma casa ou;parte dá 
mesma responde pelo â'amno cau13~do pelas cousfls que 
della cahirem, ou forem lançadas em lagares não 
destinados para isto. 

Art. 1558. O credor que demandar o devedor, antes ~ 
do vencimento da divida, e fóra dos casos em que a lei 
o perrnitta, fica obrigado a_esperar tanto tempo quanto 
faltava, a descontar os Juros correspondentes, embora 
estipulados, e a pagar as custas em dob~o. 

Art. 1559. Aquelle que demandar por divida já paga, 
no· todo ou em parte, sem resalvar as quantias rece
bidas, ou pedir mais do .que fôr devido, fica obrigQ.do: 
no primeiro caso, a pagar ao devedor o dobro do .que 
houver recebido, e no segundo, o equivalente do que 
lhe exigir, salvo si decahir da acção por restar pre-
scripto seu direito. . 

Art. 1560. Não terão logar as penas dos arts. 1558 . 
e 1559 sempre que o autor desistir do pedido antes da 
contestação da lide. 

TITULO VIII 

OU'fRAS CAUSAS DE QBRIGAÇÔEl3 

Art. 1561. Este livro não comprehende as obriga
ções relativas ao direito da familia, ;í posse, aos 
direitos reaes, ao direito hereditario, nem as que pro
cederem dos princípios de direito publico. 

TITULO IX 

LIQUIDAÇÃO DAs:onRIGAÇÕES 

CAPITULO I 

DISPO~IÇÕES GERAES 

Art. 1562. Considera-se liquida a obrigação certa, 
quanto ú sua exii:;tencia, e determino.da qm:mLo ao seu 
objecto. 
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Art. 1563. Si o devedor não puder cumprir a pre
stação na propria especie ajustada, deve ella ser substi
tuída pelo seu valor, em moeda corrente, no logar da 
execução da obrigação. 

Art. 1564. A execução judicial das obrigações de 
_ fazerounõo fazer, eem geral, a indemnisação de perdas 

e damnos, eleve ser precedida da liquidação da respe
ctiva importancia, sempre que esta não fôr fixada por 
lei ou accordo das partes. 

Art. 1565. Para liquidar a importancia de uma pre
stação não cumprida, quando tiver valor official no logar 
da execução, tomar-se-lia o preço médio entre a data do 
vencimento e a do pagamento, ao qual se addicionarão 
os juros da móra . -

Nos outros casos, far-se-ha a liquidação por arbitra-
mento. .. · 

§ unico. Nas obrigações illiquidas os juros da rnóra 
devem ser contados desde a primeira citação. 

CAPITULO II 

DA LIQUIDAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES RESULTANTES 
. DE ACTOS ILLICITOS 

Art. 15G6. A indemnisação, no caso de homiciclio, 
consiste: 

I, no pagamento das despezas com a tentativa de 
cúra do fallecido, seu funeral e luto de familia. 

II, na prestação de alimentos ás pessoas a quem o ' 
defunto os devia.. 

Art. 1567. No caso de ferimento ou outra offensa à 
sande, o offensor indernnisará o offendido pJlas des
pezas do tratamento e pelos lucros cessantes, até o 
1im da convalescença e pagar-lhe-ha, além disto, uma 
somma igualá multa do gráo médio da pena criminal 
correspondente. 

§ 1. 0 Esta somma seró. duplicada, si do ferimento 
resultar aleijão ou deformidade. 

§ 2. 0 Si o offendido, aleijado ou deformado fôr 
mulher solteira, ou viuva, que ainda poderia casar, 
a indemnisação consistirá em dote porporcional ás 
posses do offensor, ás circumstancias da offendtda e á 
gravidade do defeito. 

Art. 1568. Si da offensa resultar defeito que impos
sibilite o offendido de con tinuar no exercicio de sua 
profissão ou officio, ou diminua o valor de seu tra
balho, a indemnisação comprehenderá, além das cles
pezas do tratamento e lucros cessantes até o fim da 
convalescença, uma pensão corresf)ondente ao valor do 
trabálho impossibilitado ou reduzido. 

Art. i!:í69. Estas disposições applicam-se ainda ao 
cnso em que a morte ou lesão tenha resultado de 
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acto considerado crime justificavel ; , comtanto que 
não fosse praticado pelo offensor na repulsa de ag-
gressão da pessoa offendida. · . 

Art. 1570. No caso de restituição, esta far-se-ha da 
propria cousa, com indemnisação dos deterioramentos 
e na falta della, de seu equivalente. 

Art. 1571. Si a cousa estiver em poder de terceiros 
este será obrigado a entregal-a, havendo indemnisação 
pelos bens do delinquente. 

Art. 1572. Para se restituir o equivalente, quando 
não existir a proprio. cousa, será esta avaliada pelo 
seu preço ordinarío, e pelo da affeição, comtanto que 
este não exceda á somma daquelle · 

Art. 1573. Na satisfação, se comprehenderão não 
só os- juros ordinarios, os quaes se contarão na pro
porção ,elo damno causado e desde o momento do 
crime, mas tambem os juros compostos. 

Art. 1574. Os medicos, cirurgiões, pharmaceuticos, 
parteiras e dentis tas são obrigados á satisfação do 
damno, quando de imprudencia, imperícia ou negli
gencia no exercido de sua arte ou profissão resultar 
a morte; ferimento ou inhabilitação ao serviço. 

Art. 1575 ,· O pharmaceut_ico responde solidariamente 
pelos erros e enganos do sell preposto . 
. Art. · 157Ei. A indemnisação por injuria ou calumnia 
consistirá na reparação do damno que dellae; possa 
resultar. para o offendido, 

§ unico. Si este não puder justificar seu prejuizo 
material, o offensor será obrigado a pagar-lhe o dobro 
da multa do gráo maximo da respectiva pena cri
minal. 

Art. 1577. A pessoa elo sexo feminino, offendida em 
sua honra, tem o direito de exigir do offensor, si este 
não puder ou não quizer reparar o mal pelo casa
mento, um dote corresponde1i.te á condição e estado 
da mesma offendida : 

I, si, seudo virgem e menor, fôr deflorada; 
II, s i, sendo mulher honesta, fôr violentada, ou 

aterrada por ameaças ; ·. .. · 
III, si fôr seduzida com promessos de cnsamento; . 
IV, si fôr raptada. · 
Art. · 1578. Nos outros casos de ct·imes de violencia 

carnal ou elo ultrajes. ao pudor; a indemnisaçuo será 
arbitrada- judicialmente. 

Art. 1579. A indemnisaçJo por offensa ó. liberdade 
pessoal consistirá no pa~·amento das perdas e darnnos . 
que sobrevierem ao offendido e no de uma somma 
calculada nos termos do paragrapho unico do art. 1576. 

Art. 1580. Consicteram-se offensivos á liberdade 
pessool: · 

I, o carcere privado;. 
II, a prisão por queixa, ou denuncia falsa e de 

má fé; 
III, a prisão illegal. 

i3 
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Art. 1581. No caso do n. 3° elo artigo antecedente, 
só a autoridade que decretou a prisão é obrigada á 
indemnisação. 

, Ar.t. 1582. Nos casos não previstos neste capitulo, 
a indemnisação será fixada por arbitramen10. 

TITULO X 

CAPITULO ~UNiéO 

CONCURSO DE CREDORES - PREFERENCIAS E PRIVILEGIOS 

Art • . 1583. Dá-se o concurso de credores sempre 
que os bens do devedor não chegai·em para paga
mento de suas dividas. 

Art. 1584. A discussão entre os credores póde 
versar não só sobre a preferencia que cada um 
allegar, como tambem sobre a nullldade, simulação, 
fraude e falsidade das dividas e contractos. 

Art. 1585. Não havendo causa legnl de preferencia, 
tem os credores igual direito sobre os bens do de
vedor commum. 

Art. 1586. As causas legaes de preferencia são as 
hypothecas e os privilegios; 

Art. 1587. Os credores hypothecarios ou privile-· 
giados conservam seus respectivos direitos nos 
casos: 

I, de perda ou de deterioração dá cousa sujeita a 
hypotheca ou ao privilegio sob1·e o p1·eço do seguro, 
si a cousa estava segura, e sobre a indemnisação 
devida, havendo alguem responsavel pela perda ou 
deter10ração da me,:;ma cousa ; 

II, de clesapropric1ção por utilidade publicn, ou de ser
vidão imposta por lei, sobre o valor da indemnisação. 

Art. 1.588. Nesses casos o devedor do preço do se, 
guro, ou da indemnisação, se exonera pagando sem 
opposição dos credores hypothecarios ou privilegiados. 

Art. ~15R9. O credito real prerere ao pessoal de 
qLlalquer especie; o pessoal priviligl.ado ao simples, 
e o privilegio especial ao geral. . 

Art. 1590. A preferencia resultante da hypotheca, 
penhot· e demais direitos reaes, será regulada na con
formidade do livro antecedente. 

Art. 1591. Quando concorrerem aos mesmos bens, e 
por titulo igual, diversos credores da mesma classe, 
espe~ialmente priviligiados, haverá entre elles rateio 
proporcional ao vnlor dos respectivos creditas, si o 
produNo não bastar para o pagámento integral de 
todos. 

Art. 1592. A disposição do artigo antecedente appli
ca-se tambem entre credores de privilegio geral sobre 
bens insufflcien Les. 
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Art. 1593. Ós privilegios só se referem : 
I, aos bens moveis do devedor, não sujeitos a di

reito real de outrem ; 
II, aos irnmoveis não hypothecados; 
III, ao saldo do preço dos bens sujeitos a penhor ou 

hypotheca, depois de pagos os respectivos credores ; 
IV, ao valor de seguro e da desapropriação. 
Art. 1594. São todavia, deduzidas do preço do im

movel hypothecado as custas judiciarias da execução 
do mesmo immovel, e as despezas-necessarias á sua 
conservação, feitas por terceiro, depois de constituida 
a_ hypotheca, com o consentimento . do devedor e do 
credor. 

Art. 1595. O privilegio especial só comprehende os 
bens que, por expressa disposição da lei são sujeitos 
ao pagamento do respectivo credito; e o_ geral com
prehende todos os bens nfio sujeitos a credito real, 
nem a privilegio especial. 

Art. 1596. Gozam de privilegio especiai: 
I, o credor de custãs e clespezas judiciaes feitas com · 

a arrecadação e ·liquidação da cousa, sobre · :;i_ mesma 
cousa; . 

II, o credor de despezas de salvamento, sobre a 
cousa salvada; 

III, o credor por hemfeitorias necessarias ou uleis, 
sobre a cousa be1ieficiada ; 

IV, -o credor ele materiaes, dinheiro ·ou serviços 
para a construcção, recons trucçuo ou melhoramento 
de predios rusticos ou urbanos, fabricas, officinas ou 
quaesquer outros edHlcios ou const1·ucções, sobre uns 
ou outros; 

V, , os credores de sementes ou m0ios de cultura 
ou ·colheita, sobre os respectivos · fructos; 

VI, os credores do alugueis, sobre os moveis, al-, 
faias e utensilios do · uso domestico dos predios rus
ticos ou urbano$, ern relação as prestações elo anno 
corrente e do anterior; 

VII, o auctor ou seus legithnós representantes, sobre 
os exemplares da obra existente na massa do editor, , 
quo lhe devei· em virtude do contracto da edição da 
m esma ob1·a . 

Art. 1597. ·o privilegio mencionado no n. 5° do ar· 
tigo antecedente cessa desde que os fructos são re
duzidos a outra especie ou vendidos J.epois ele re
colhidos. 

Art. H\98. Si houver credores com direito ao privi
legio elo n. 3°, conjunctamente com os elo n. 4° do 
art. 1596 apj)licar-se-ha a disposição elo art. 1591. 

.Art. 1599. Gozam de privilegio geral sobre os bens 
do devedor pela ordem enumerada os seguintes 
creditos: 

I, por despezo.s funerariàs feilas s~m · pompa, i:!m 
relaçGo ú pessuu do devedor e ao coslume do logur; 
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. II, por cüstas judiciaes e por despezas feitus para 
arrecadação e liquidação da massa ; 

III, por despezas com o lucto do conjuge sobrevivente 
e dos filhos do devedor fallec ido, si forem modicas ; . 

IV, pelas despezas com a doença de que falleceu o 
devedor, durante os seis mezes antecedentes a sua 
morte; 

V, pelas despezas com o sustento necessario ao 
devedor fallecido e a sua familia, durante os ultimos 
tres mezes da sua vida; . 

VI, pelos impostos devidos a Fazenda Pubtica no 
mrno corrente e no anll:lrior ; 

VII, por salarios ou ordenado aos criados ou em
pregados dornesticos do devedor, nos ·ultimos seis 
mezes. · 

Art. 1600. Nos ordenados comprehendem-se os dos 
mestres que ensinaram, durante o mesmo período, aos 
descendentes menores do devedor. 

Art. 1601. A Fazenda Federal pre(ere a Estadoal e 
esta a Municipal. Os demais credores mencionados no 
art. · 1596 entram em rateio, sem distincção de classes. 

J..IVUO SEX'lf'O 

Dir<>it.o das Succei;s,;uies 

TITULO I 

SUCCESSÃO EJ\l GERAL 

CAPITULO I · 

DISPOSIÇÕES GERAES 

-Art. 1602. Pela morte de uma pessoa, ou pela insfol-
lação da successão provisoria do ausente, o seu patri

. monio passa, corno universalidade, e seus herdeiros. 
Art. 1603. A successão tem logar ou por disposição 

de ultima vontade, ou em virtude da lei. 
Art. 160L Si n pessoa morrer sem testamento, ou 

neste não dispuzer_ de todos os bens transmitte-se a 
herança a seus herdeiros ligitlmos. 

Art. 1605. Tambem subsistem a successlio legitima 
si o testamento caducar ou for julgado nullo. 

Art. 1606. Aos herdeiros nomeados em testamento 
trnnsmilte-se a· heroncn na sua totalidade ; mas si 
houver herdeiros necessarios o testador Eó poderá 
dispôr da metade da herança. · . · 

Art. 1607. A capacidade para succeder é a do .tempo 
da abertura da successã.,o, que será regulada pela lei vi
gente nesse tempo. 
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CAPITULO II 

DA TRANSMISSÃO DA HERANÇA 

Art. 1608. A successão abre-se no lugar do ultimo 
domicilio do fallecido. 

Art. 1609. Aberta a successão o dominio e posse da 
herança transmittem-se, desde logo, aos herdeiros 
legítimos e testamentarios. 
-Art. 1610. Ao conjuge sobrevivente, sendo o casa

mento sob o regimen da communhão de bens, é ga
rantida a posse da herança e simultaneamente, o 
cargo de cabeça do casal, continuando nelle a posse 
anterior. 

§ 1. 0 Si, porém, o conjuge sobr_evivente for a 
· mulher, deverá concorrer a circumstancia de estar 

vivendo com o marido ao tempo da morte dest~. 
§ 2 •. 0 Havendo testamento será observado o art. 1802. 
§ 3. 0 Na falta do conjuge sobrevivente, a nomeação de 

inventariante recahirá no co-herdeiro que se achar 
na posse corporal e administração dos bens. Entre 
co-herdeiros, a preferencia se estabelece pela ido
neidade. 

Art. 1611. Sendo á· mesma herança chamadas si
multaneamente varias pe$SOas. será o seu direito 
indivisível, tanto a respeito ela posse como do do
minio, emquanto a partilha se não fizer. 

§ unico. Póde cad0 co-herdeiro pedir a herança em 
sua totalidade ao terceiro que a possua indevidamente, 
sem que este possa oppôr a excepção de que a he
rança não pertença por inteiro. ao mesmo co
herdeiro. 

CAPITULO III 

DA ACCEITAÇÃO E HENUNCIA DA HERANÇA 

Art. 16L2. A acceitação da herança pôde ser ex
pressa ou tacita. E' expressa quando resulta de de
claração escripta; tacita quando resulta de actus que, 
se não podem praticar sinão na qualidade de herdeiro. 

§ unico. Não importam acceitação da herança 
os actos officiosos, como os funeraes do finado, os 
meramente conservatorios e os de administração e 
guarda provisoria. 

Art. 1613. A cessão da herança - nõ.o envolve ac
ceitação da mesma, sendo feita gratuitamente em 
favor dos co-lierdeiros a quem deveria pertencer na. 
falta do cedente. 

Art. 1614. · A herança -não pócle ser acceita em 
parte, sob condição ou a termo; mas, o herdeiro 
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a quem foram deixados legados pócle renuncial-os, 
embora acceite a primeira. . 

Art. 1615. Quando aiguem tiver interesse em que 
o herdeiro declare se acceita ou renuncia a herança , 
poderá requerer, passados vinte dias, da abertura da 
successão, qtie o juiz ass igne um prazo razoavel, 
que não excederá de trinta dias, para que, dentro 
dess.e prazo o herdeiro füça a s1.w declaração, sob pena 
de haver-se a herança por acceita . 

Art. 1616. Si o herdeiro fallecer antes de declarar 
si acceita a herança, o direito de acceitar passa a 
seus herdeiros, salvo si se tratar de instituição sob 
condição suspensiva, que ainda não se tenha reali-
zado. · 

Art. 1617. Os credores daquelle que, em prejuízo 
delles, renuncia a herança, podem ser ·auctorizadosju
dicialrnent.e a acceital-a em nome do devedor, mas 
o remanescente, pagas as dividas, não aproveitará ao 
renunciante, e se devolverá aos herdeiros imme
diatos. 

Art. 1618. O herdeiro não responde por encargos 
ela herança excedentes ás forças da mesma ; incum
be-lhe, poT'ém, a prova desse excesso, salvo o caso 
de inventario judicial que faça certo o valor dos bens 
herdados. 

ArL 1619. A renuncia da herança não se presume; 
deve ser expressa em instrumento publico, ou termo 
judicial. 

Art. 1619 A. A renuncia não poderá ser feita em parte, 
sob condtção ou a termo. 

Art. 1§20. O que renuncia a herança é conslderado 
como si nunca houvesse sido herdeiro. Mas, este 
facto não o inhibe de pedir os legados que forem 
deixados em testamento. 

Art. 1621. Não se póde succeder representando o 
herdeiro que renuncia. Si, porém, ess_e herdeiro fór 
o unico legitimo da sua classe, ou si todos os outros 
da mesma classe renunciarem a herança, poderão os 
filhos vir ó successão por direito proprio e por ca
beça. 

Art. 1622. Na successão legitima, a parte do que 
renuncia a herança accresce aos outros da mesma 

· classe, e si fôr o unico de~sa classe, devolve-se nos 
da subsequente. · 

Art. 1623. As pessoas chamadas á successão não 
poderão renuncial-a, depois de terem praticado actos 
que importem acceitação, salvo o disposto nos dous 
artigos seguintes . 
. Art. 1624. A acceitação ou a renuncia podem ser 
retractados por violencia, erro ou dolo. 

Art . 1625. Póde tambem ser retractada a acceitação, 
quando a herança se acha diminuída em rnois da me
tade, pela des~oberta qe testamento ignorado ao mo
mento da acce1tação. 
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CAPITULO IV 

DA HERANÇA JACENTE 

Art. 1626. Não havendo testamento, a herança é ja· 
cente e ficará sob á guarda, conservação e adminis
tração de um curador: 

§ 1. 0 Si o fallecido não deixar conjuge, nem her~ 
deiro descendente, ou ascendente, nem collateral suc
cessivel notoriamente conhecido . 

§ 2. 0 Si os herdeiros, descendentes ou ascendentes, 
renunciarem á herança, e nã_o houver conjuge, ou col· 
lateral sucéescivel notoriamente conhecido. 

Art. 1627. Havendo testamento: 
§ 1. 0 Si o fallecido não deixar conjuge ou herdeiros, 

descendentes ou ascendentes . 
§ 2. 0 Si o herdeiro nomeado não existir ou ~1ão ac

ceitar a herança. 
§ 3. 0 Si occorrendo qua !quer dos casos indicados, não 

houver collateral successivel, notoriamente conhecido. 
§ :4 , 0 Si não houver testamenteiro nomeado ou o i10-

meado não acceitar a testamentaria ou não existir, ve
rificando-se, além disso, qualquer das hypotheses dos 
paragraphos anteriores. 

Art. 1628. Serão declarDdos vacantes os bens da 
herança jacente, si, praticadas .todas as diligencias le
gaes, os herdeiros não apparecerem. 

§ unico. A declaração não poderá ter logar antes 
de um armo, a contar da conclusão do inventario. 

Art. 1629. A declaração da vacancia da herança ú.ão 
prejudica aos herdeir;os que legalmente se habili
tarem; mas, decorridos tril:i.ta annos da abertura da 
succeBsão, o Estado onde eila se verificou adquire o 
dominio dos bens arrecadados, os quaes passarão ao 
domínio da União sómente quando no Distr icto Fe
deral tiver sido sberta a .successão . 

CAPITULO V-

DOS QUE NÃO PODEM SUCCEDER 

Art '. 1630. São excluídos da successão: 
I, os herdeiros que houverem sido autores ou cum

plices em crime de homicídio volui1tario, ou tentativa 
deste, contra a pessoa de cuja successão se tratar; 

II, aquelles que a accnsarem calumniosamente em 
juízo, ou concorreram em crime contra, a sua honra; 

III, aquelles que por violencia ou fraude, imp,e
diram-na de livremente dispor dos bens em testa-
mento ou codicillo, ou obstaram a execução desses 
actos, 



L 

200 CODIGO CIVIL BRAZILEIRO . 

Art. 1631. A exclusão do herdeiro deve ser decla
rada por sentença em acção ordinaria movida por 
interessado na successão da pessoa fallecida . 

Art. 1632. Aquelle que tenha sido excluido da he
rança, póde ser a. f'lla adrnittido, si a pessoa offendida 
e de,· cuja successão se tratar, assim o tenha resol
vido por acto autl1entico ou por testamento. 

Art. 1633. O excluído da successão é obrigado a 
restituir os fructos e rendimentos que houver per-
cebido dos bens ela herança. ' 

Art. 1634. Os effeitos da exclusão são pessoaes . Os 
filhos e descendentes do herdeiro excluído SL1ccedem 
como succederiam si elle houvesse fallecido. 

Apl. 1635. São validas as alienações de bens here
ditapjos e os actos de administração legalmente rea
lisados pelo herdeiro excluído da successáo; mas, 
fica salvo aos demais coherdeiros, si tiverem sido 
prejudicados, o direito de demandal-o por perdas e 
damnos. 

Art. 1636. O herdeiro excluido terá direito de re
clamar indemnisação por quaesquer despezas feitas 
com a conservação dos bens hereditarios e de cobrar 
as dividas que tenha contra a herança . , 

Art. 1637. O pae ou mãe excluido da successão não 
terá direito ao usofructo, nem á administração dos 
bens que nella couberem a Réus filhos menores, nem 
á successão eventual dos mesmos bens. 

TITULO II 

SUCCESSÃO L EGITIMA 

CAPITULO I 

DA ORDEM DA VOCAÇÃO HEREDITARIA 

AI't, 1638. A successão legitima ·é deferida na se-
guinte ordem: 

J, aos descendentes; 
II, aos ascendentes; 
III, ao conjuge sobrevivente ; 
IV, aos collateraes; 

. V, aos Estados ou á União. 
Art. 1639. Na linha descende nte, os filhos succedem 

por cabeça e os demais descendentes por estirpe, quer 
13e achem no mesmo gráo, quer em gráos diff'erentes, 
guardada a excepção do art. 1660 paragrapho unico. 

Art. 1640. Para os effeítos da successão, aos filhos 
legitimos são equiparados os legitimados, os naturaes 
reconhecidos e os adoptivos. . 

§ unico. O filho natural reconhecido na cons
tancia do matrimonio de que proyeiu prole le
gitima, só tem direito à metade da herança partilhada 
ao filho legitimo ou legitimado. 
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Art. 1641. Não -havendo herdeiros da classe dos des
cendentes, são c·hamados á successão os ascendentes. 

Art. 1642. Na classe dos ascendentes, o gráo mais 
proximo exc1ue o mais remoto, sem distincção' de 
linhas. 

Art. 1643. Havendo igualdade de gráo e diversidade 
de linha, a herança partir-se-ha por metade, entre 
ambas as linhas. ' 

Art. 1644. Fallecendo o filho adoptivo sem poste-· 
ridade e vivendo seus paes e o adaptante, aos pri
meiros cabe a totalidade da herança. 

§ unico. Na falta, porém, dos paes, devolve-se a 
herança no adoptante, que prefere aos outros as
cendentes naturaes do falllecido. 

·Art. 1645. Os ascendentes illegitimos succedem aoa 
seus descendentes, nos mesmos casos em que estes 
lhes succedem. 

Art. 1646. Na falta de descendentes e ascendentes, 
· é çl.eferida a successão ao conjuge sobrevivente, si ao 
tempo do fallecimento do outro conjuge com elle 
cohabitar. 

Art. 1647. Na falta de conjuge sobrevivente, ou 
incidirido elle na incapacidade prevista no artigo an

. terior, serão chamados á successão os collateraes 
até o 10° gráo. 

Art. 1648. Na classe dos collateraes, os mais pro
ximos excluem· os mais remotos, salva o direito de 
representação ·concedido aos filhos de irmãos. 

Art; 1649. Concorrendo á herança do fallecido irmãos 
bilateraes com irmãos unilateraes, cada um destes 
herdará metade do que herdar cada um dos irmãos. 
bila teraes. · · 

Art. t650. Si com tio ·ou tios concorrerem filhos 
de irmão unilateral ou bilateral, terão elles, por di
reito de representação, a parte ·que caberia a seu pai, 
si vivo fosse. 

Art. 1651. Concorrendo á herariça só irmãos unila
teraes, consaguineos, ou sé uterinos, herdarão em 
partes iguaes. · . 

Art. 1652. Na falta de irmãos, herdarão os filhos destes. 
§ 1. ° Concorrendo á herança sómente filhos de 

irmãos fallecidos, herdarão por cabeças 
§ 2. 0 Si concorrerem filhos de irmãos bilateraes,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 · unilateraes, 
consanguíneos e uterinos, ou só consanguineos, ou só 
uterinos, herdarão em partes iguàes . 

Art. 1653. Não ha direito de successão entre o 
adoplado e os parentes do adoptante. · 

Art. 1654. Não sobrevivendo conjuge nem parente 
algum successtvel, ou tendo elles renunciado á herança, 
esta se devolve ao · Estado onde era domiciliado o 
fallecido, ou á União, si era o seu domicilio o Dis· 
tricto Federal. 
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-CAPITULO II 

DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO 

-Art . 1655. Dá-se o direito de representação quando 
a lei chama certos parentes de uma pessoa füllecicla 
a succeder em todos os direitos em que essa pessoa 
succederia, si viva fosse. 

Art . 1656 . O direito de representação dá-se sempre 
na linha recta descendente, mas nunca 11scendente. 

Art. 1658. Na linha transversal só se dá o direito 
de i.0 epresentaçã·o em favor dos filhos de irmãos do 
fallecido, quando concorrem com algum irmão do 
mesmo fallecido. · 

Art. 1659. Os representantes só podem herdar, 
como taes, o que herdaria o representado, si vivesse. 

Art. 1660. O quir1hão do representado será dividido 
por igual entre os seus representantes . 

§ unico . Quando, porém, concorrerem á herança 
do ascendente commum sómente filhos de pais fal
lecidos, succederão elles por cabeça e não por direito 
de representação. . 

Art. 1661. O que renunc10u á herançe de uma 
pessoa poderá represental-a na successão de outra . 

TITULO III 

SUCCESSÃO TESTAMENTARIA 

CAPITULO I 

DO TESTAMENTO m,,r GERAL 

Art. 1662. Considera-se testamento o acto revogavel 
pelo qual alguem, de conformidade com a lei e com 
as solemnidades nella estabelecidas, dispõe, para depois 
de sua morte, de todo ou parte de seu pat:rimonio. 

CAPITULO II 

DA CAPACIDADE PARA FAZER TESTAMENTO 

Art. 1663 . São íncapazes de testar: 
I, as mulheres menores de quatorze annos e os 

homens menores de dezeseis ; 
II, os loucos de todo genero ; 
III, os que não estiverem em seu perfeito juizó no 

momento de testar ; 
IV. os surdos-mudos que forem inhibidos de fazer 

conhecida a sua vontade. 
Art. 1664. O filho familia com capacidade testamen

taria, só não póde dispôr dos bens profecticios. 

.. 
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Art. 1665. A incapacidade superveniente não inva
lida o testamento efficaz anterior; nem a capacidade 
superveniente torna efficaz o testamento feito durante 
a incapacidade. 

CAPITULO III 

DAS FÓRMAS ORDINARIAS DO TESTAMENTO 

SECÇÃO I 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 1666. Est9 Codigo reconhece como testamentos 
ordinarios: 

I, o publico ; 
II, o cerrado ; 
III, o particular. 
Art. 1667. E' prohibido o testamento conjunctivo, 

seja simultaneo, reciproco ou correspectivo. 
Art.1668. Não ha outro"s testamentos especiaes além 

dos mencionados no Capitulo V deste Titulo. 
Art. 1669. Os consules ou vice-consules brazileiros 

poderfio servir de official publico na celebração e ap~ 
pro . ação dos testamentos de brazileiros, em paiz ex• 
trangeiro, guardadas as disposições deste Codigo. 

SECÇÃO II 

TESTAMENTO PUBLICO 

Art. 1670. São requisitos essenciaes do testamento 
publico: 

I, que seja escripto por official publico, em livro de 
notas, sob dictado ou declaração do testador e na pre
sença de cinco testemunhas. 

As declarações do testador. devem ser feitas em 
portuguez ; ' 

II, que as testemunhas se achem ·presentes a todo 
o acto; 

III, que depois de escripto o testamento seja lido pelo 
official, na presença do testador e das testemunhas, ou 
pelo testador si o quizer, na presença do official e teste .. 
munhas; 

IV, que em seguida á leitura, seja o acto assignado 
pelo testador, testemunhas e official. 

Art. 1671. Si o testador não souber ou não puder as" 
signar, o official assim o declarará, devendo neste caso 
assignar pelo testador, e a seu rogo, uma das teste
munhas instrumentarias. 

Art. 1672. O official pubiico, na fé do seu officio, de
clarará no testamento como foram cumpridas, es" 
pecificando-as, todas essas formalidades. 
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§ unico. Faltondo alg11mas das sobreditas formali
dades. serà nullo o teatamento e o offlcial publico 
civil e criminalmente responsavel. 

Art. 1673. O que puder fazer as suas declarações 
<Je vivo . voz e veritlcar pela leitura que foram fiel
mente trasladadas, está habilitado a testar publica
mente. 

Art. 1674. Quem fôr inteiramente surdo, mas souber 
ler, deverá ler o seu testamento; e; si não souber, 
designará a pessoa que o ha de ler e.m seu logar, 
na presença das testemunhas. 

Art. 1675. O cego só póde fazer testomenlo publico, 
que será lido cm voz alta duas vezes, uma pelo of
ficial, e outra por uma das testemunhas, designada 
pelo testodor ; devendo ser esto circumstancia espe
cialrnen te mencionada no testamento. 

SECÇAO IIl 

TESTAMENTO CERRADO 

Art. 1676. São requisitos essenciaes do testamento 
cerrado: 

I, que seja escripto pelo testador ou por outra pes
soa a seu rôgo; 

II, que seja assignado pelo testador; 
III, que não sabendo ou não podendo o testador 

nssignar, seja assignado pela pessoa que lh'o escreveu; 
IV, que o testador o entregue ao official perante 

tei:;temunhas em numero, pelo menos, de cinco; 
V, que o official, perante as testemunhas, pergunte 

ao. testador si é aquelle o seu test&mento, e si o 
ha por bom, firme e valioso, quando o testador não 
se tenha antecipado em declaral-o; 

VI, que, logo em preseaçn dos testem unhas, o 
official faça o instrumento de approvação, decla- · 
rando nelle que o testador lhe entregou o testa
mento e o houvera por seu, . bom, firme e valioso; 

VII, que o instrumento de approvação comece logo . 
e immedio.tamente no fim do testamento; 

VIII, que, não havendo lugar na ultima folha 
escripta do testamenlo para nelle começar o instru
mento de approvação, o official ponha no testa
mento seu signal · publico e assim o declare no in
strumento; 

IX, que o instrumento de approvação seja lido 
pelo official, assignado pelo mesmo, pelas teste
munhas e pelo testador, si souber ou puder assignar; 

X, que, não sabendo ou não podendo o testador 
assign>:ir, assigne por elle uma das testemunhas, 
declarando ao pé da élssignatura que o faz a rogo 
do testador, por não saber ou não poder assignar; 

XI, que o tabellião 'cerre e c_,sn o testamento depois 
de concluido o instrumento de approvaçõ.o. 
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Art. 1677. Si o official tiver escripto o teslamento a 
rôgo do testador, podel-o-ha não obstante approvar. 

Art. 1678. O testamento póde ser escripto em lingua 
nacional ou extrangeira pelo proprio testador ou por 
outrem, a seu rôgo. A assignatura deve sempre ser do 
punho do testador, ou de qnem escreveu o testamento. 

Art. 1679. São inhabeis para dispor dos seus bens 
em testamento cerrado os que não sabem ou não 
podem ler. 

Art. 1680. Póde fazel-o o surdo-mudo, comtanto 
que seja todo escripto, assignado e datado de sua mão, 
·e que ao apresental-o ao official publico, perante as 
cinco testemunhas, · escreva no dorso do papel on do 
envolucro que aquelle é seu testamento, para o qual 
vem pedir a approvação do official publico. 

Art. 1681. Depois de npprovado e encerrado, será 
o testamento entregüe ao testador, e o official .lan
-çará no seu livro, nota do lugar, dia, mez e anno 

· em que o testamento foi approvado e entregue. 
Art. 1682. Púcle o teslad0r conserval-o em seu 

poder, commetter a guarda delle ao proprio official 
ou a pessoa ou estabelecimento de sua confiança. 

Art .. 1683. Este testamento será aberto pelo juiz 
que o mandaró cumprir, si não encontrar vici9 ex
terno que o torne suspeito de falsidade, sendo regis
tràdo na repartição competente e archivado no re
spectivo cartor-io. . 

SECÇÃO IV 

TIDSTAMENTO PARTICULAR 

Art. 1G84. São requisitos ess.enciaes do testamento 
particular: 

I, que seja feito pelo testador, ou por outra pessoa 
a seu rôgo; 

II, que intervenham cinco .testemunhas, além do 
testador ou do escriptor, oLi signatario do testa-
mento; · . 

III, que seja lido p~rante as testum unhas, e, de-
pois de. lido, por ellas assignado. . 

Art. 1683. Por morte do testador, será o testa
mento publicado em juizo com citação dos herdeiros 
legítimos. · · 

Art. 1686. Si as testemunhas forem contestes sobre 
o facto da disposição, ou ao menos sobre a sua lei
tura perante ellas, e si reconhecerem as proprias 
assignaturas ou signaes, assim como · a do testador, 
será confirmado o testamento. 

Art. 1687. Faltando até duas das testemunhas, por 
morte ou ausencia em logar não sabido, o testamento 
póde ser confirmado, si as tres restantes forem con-
testes, nos termos do artigo antecedente. · 
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Art. 1688. O testamento particular póde ser escripto· 
em lingu& extrangeira, comtanto que as testemunhas 
a comprehendam. · 

SECÇÃO V 

TESTEMUNHAS TE.~TAMENTARIAS 

Art. 1689. Não podem ser testemunhas em testa-
mento: 

I, os menores de quatorze annos; 
II, os loucos de todo genero ; 
III, os mudos e surdos, e os- cegos ; 
IV, o herdeiro instituído, seu conjuge, e os filhos 

sob o pa,trio poder do instituído ; · 
V, o pae ou mãe, sob cujo poder estiver o instituído; 
VI, os irmãos do herdeiro iustitnido, si todos esti

verem sob o pa trio poder ; 
VII, os legatarios, salvo quanto ao auto de appro

vação do testamento cerrado. 

CAPITULO IV 

DOS CODIC!LLOS 

Art. 1690. Por um simples acto particular, escripto, 
datado e assignado·por pessoa capaz de testar, poderá 
ella deixar determinações especiaes sobre o seu entêrro 
ou sobre pequenas esmolas a certas e determinadas 
pessoas, ou aos pobres em certo Jogar indeterminada
mente, assim como fazer legados de roupas, moveis 
ou joias não muito valiosas _ de seu uso particular. 

Art. 1691. Esses netos, salvo direito de terceiro, 
valerilo como codlcillos, quer o autor deixe testa
mento, quer não. 

Art. 1692. Do mesmo modo tambem- se poderão no-
mear ou substituir testamenteiros. · · 

Art. 1693. Os actos desta especie podem ser revo
gados por outros iguaes, ou por qualquer especie de 
testamento posterior, que não lhes füça reterencia, 
confirmando ou modificando. 

Art .. 1694. Si o codicillo estiver fechado, doverá ser 
aberto do mesmo modo que os testamentos. 

CAPITULO V 

DOS TESTAMENTOS ESPECIAES 

SECÇÃO I 

TESTAMENTO MARITIMO 

Art. 1695. O testàmento a bordo dos navios nacio~ 
naes, de guerra ou n1ei·cantes, ern viagem <le ailo 
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mar, será feito pelo comrnandante 011 escrivão da em· 
barcação, que reduzirá a escripto a declaração do tes
tador ou a escreverá sob seu dictaclo, perante duas 
testemunhas presentes a todo acto, assignado pelo tes
tador e pelas testemunhas escolhidas de preferencia 
entre os passageiros. 

§ unico. Si o testador não puder escrever, assignará 
por elle uma das testemunhas, declarando que o faz 
a seu rogo. 

Art. 1696. · O testador pôde tambem escrever seu 
testamento ou. mandar escrevél-o por .outrem. No pri· 
meiro caso, será o testamento assignado pelo testador ; 
no segundo, por quem o escreveu, com a declaração 
de que o faz a seu rogo. 

§ 1. 0 O testamento assim feito será pelo testador en
tregue ao commandante ou escrivão ele bordo, perante 
duas testemunhas, que reconheçam e entendam o 
testador, declarando este no m6smo acto ser seu tes-
tamento o escri1'lto apresentado. · 

§ 2. 0 O com mandante ou o escrivão o receberá e, 
em seguida, certifiéa-rá abaixo clelle todo o occorrido, 
datando e assignando corri o testador e as testemunhas. 

Art. 1697. Si o com mandante ou qualquer outro 
pfficial quiz~r fazer testamento, seu posto será occupa· 
dó por quem o substituir a bordo. 

Art. 1698. O testamen.:ro inaritimo só terá effeito si 
p testador morrer durante a viagem ou dentro elos 
tres rnezes seguintes ao seu desembarque em terra, onde 
poderia fazer outro em fórmo ordinaria. 

Art. 1699. Não se reputará testamento feito no mar, 
posto que no curso da viagem, si, ao t(:'mpo em que 
foi feito, . ó navio tinha chegado a algum porto de 
possivel communicação com a terra, 

SECÇÃO H , 

TÉ:lTAMENTO MILITAR. 

Art. 1700. O testamento dos militares -e das pessoas 
ao serviço do Exercito, ehi. campanha, de11tro ou 1óra 
do paiz, ou em praça sitiada, ou com ns communi- . 
cações cortaàas, póde ser feito, no Jogar em que nõ.o 
houver offlcial public':l, peranle duas testemunhas, ou 
tres, si o testador não sciuber ou não puder assignar, fa
zendo-o por elle a terceira testemunha, pelo modo se-

. guinte: · . 
§ 1. 0 Si o testador pertencer a corpo ou secção de 

corpo destaeado, o testamen40 será escripto pelQ re
spectivo com mandante, ainda que official inferior. 

§ 2. 0 Si o testador estiver em tratamento no hos
pilal, o testamento será oscripto pelo respectivo offi
cial de_ sande ou pelo director do estabelecimento . 

§ 3. 0 Si o testador fôr o official mais graduado, o 
testamento set·ll. eseeiptó por aquelle que o sulJsLitliir. 
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Art. 1701. Si o testador soubér escrever, poderá fazer 
testamento por seu proprio pÚnho, contanto que o 
date e assigne por extenso, e o npresent9 aberto ou 
cerrado, na presença de duas testemunhas ao auditor 

.ou ao ofíicial de patente, que para esse fim o sub-
stituir. 

§ unico. O auditor · ou o ofíicial, a quem o dito 
testamento fôr apresentado, escreverá em qualquer -
parte delle uma nota do logar, dia, mez e anno em 
que .foi apresentado. Esta nota será assignada por 
elle e pelas ditas testemunhas. 

Art. 1702. E' nullo o testamento militar, tres mezes 
depois da volta do testador a logar onde possa testar 
em fórma ordinaria, salva a hypothese do artigo an
terior, paragrapho unico. 

CAPITULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES TESTAMENTARIAS EM GERAL 

Art. 1703. A nomeação de herdeiró ou 1egatario 
·póde ser feita pura e simplesmente, debaixo de con
dição, para certo fim . ou modo, ou por certa causa. 

Art. 1704. A d~signação do tempo em que deva 
começar ou cessar o direito do herdeiro, salvo nas 
disposições fideicommissarias, ter-se-ha por não es-
cripta. . 

Art. 1705. Quando a disposição fôr susceptivel de 
varias interpretações deve-se preferir aquella que 
melhor as8egure o cumprimento da vontade do tes
tador. 

Art. 1706. E' nulla- a disposição: 
I, que institue herdeiro ou legatario sob a condição 

captatoria de que elle faça igualmei1te em s3u ~tes
tamento alguma disposição em . favor do testador ou · 
de outrem; 
· II, em favor de pessoa incerta que não possa ser 
determinada; 

m, em f'avor de pessoa incerta que eleva ser deter
minado por terceiro; 

IV, que deixa a arbítrio de terceiro ou elo herdeiro 
a determinação elo valor do legado. 

Art. 1707. Vale, porém, a disposição: 
I, em favor de pessoa incerta que. deva ser deter

minada pJr terceiro dentre diversas pessoas menci
onadas pelo testndor, óu pertencentes a uma família 
ou a um corpo collectivo, ou a um estabelecimento 
por elle designado; · . 

II, em remlineração de serviçós prestados ao tes
tador por occasiüo de suu ultima molestia, ainda 
quando fique, ú arbítrio do herdeiro ou de terceiro, 
a determinação do valor do legado. 
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Art._ 1708. A disposição em favor dos pobres em 
geral, ou dos estabelecimentos de caridade particular 
ou de as.sistencia publica, entende-se a favor dos 
pobres do logar, do domicilio do testador ao tempo 
em que morreu, ou dos estabelecimentos ahi exis
tentes, salvo se constar claramente que a intenção do 
testador era favorecer os pobres de outro logar. Nestes 
casos, preferir-se-hão sempre as instituições parti
culares ás publicas . 

Art. 1709. · O erro na designação da pessoa do her
deiro, do legatario, ou dª" cousa legada annulla a 
disposição, salvo se, pelo contexto do testamento, ou 
por outros documentos ou factos inequívocos se puder 
verificar a identidade da alluclida pessoa ou cousa de
signada pelo testador. 

Art. 1710. E' valida a disposição para a creação de 
uma fundação nos termos do art. 28 da Parte Geral 
deste Codigo. . . 

Art. 1711. Si muitos herdeiros forem nomeados 
sem determinação da . parte· que a cada um caiba, 
a herança será partilhada igualmente entre todos. 

Art. :1712. Si o testador nomear certos herdeiros 
individualmente, e outros cóllectivamente, a herança 
será dividida em tantas quotas quantas forem os 
indivíduos e os grupos designados . 

Art. 1713. Sendo determinadas ·as quotas de cada 
herdeiro, mas não absorvendo ellas toda a herança, 
o remanescente pertencerá aos herdeiros legítimos, 
segundo a ordem da successão hereditaria. Se n_ão 

· existirem herdeiros legítimos, esse remanescente per
tencerá aos institui dos, que só prefirirão ao fisco. · 

Art. 1714. Si forem determ inados os quinhões de 
uns e não os de outros herdeiros, assignar-se-ha, 
com egualdade a estes ultimos o que restar, depois 
de satisfeitas as porções heriditarias dos primeiros. 
· Art, 1715. Quando o testador dispuzer que deter
minado objecto da herança não pertença ao herdei
ro instituido pertencerá elle a9s herdeiros legitimas . 

~ 

CAPITULO VII 

DOS LEGADOS 

Art. 171ô. E' nullo o legado de cousa alheia; mas 
se a. cousa legada, que não pertencia ao testador no 
momento de fazer o seu testamento, se tiver depois 
tornado sua por qualquer titulo, terá effeito a dispo
sição, como se a.o tempo do testamento·pertencesse ao 
testador. 
· Art. 1717. Vale ' o legado de cousa pertencente a.o 
herdeiro ou lega ta rio encarregado de entregal-o. 

Art. 1718. Si a cousa legada sómente em parte per
tence ao testador, ao herdeiro ou legatario, o legado só 
terá effeito em relação a essa parte. . 

i¼ 
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Art. 1710. O legado de cousa movel indeterminada, 
incluída em certo genero, será vaHdo, ainda que tal 
cousa não exista entre os bens do testador ao tempo 
de sua morte . 

• · Art. 1720. Si o testador legar cousa propria, desi
gnando-a singularmente, só val.erá o legado se ao 
tempo de sua morte tal cousa se achar entre os bens 
da herança. Si, porém, a cousa existir no patrimonio 
do testador, mas em quantidade inferior a<Ydo legado, 
este valerá sómente em relação a quantid,ude exis
tente. 

Art. 1721. O legado de urna cousa ou quantidade 
que deva se_r tirada de um logar determinado, só teré\ 
effeito se ella for achada no referido iogar, e, achan
do-se em quantidade inferior, sómente a respei-to desta 
valerá o legaç.o. 

Art. 1722. E' nuUo o legado de cousa certa que, 
ao tempo do testamento, já era do legatario, óu 
que posteriormente lhe foi trans,feriq.a gratuitamcnLe 
pelo testa.dor>. . 

Art. 17~3. O legado de credito ou de quitaçuo dJ 
divida vale sómente até a impor-tan.cia .ele urn ou 
outro no tempo do. xriorte do testador, e o herdeiro 
satisfaz este legado er~tregan<;l.o ao iegatario o res
pectivo titulo. · 

§ · unico. Este lega.do .ni;io comprelrnnde as dividas 
posteriores á <;lata .d.o testamento. · 

Art. 1724. O .legado ' feito a um credor ser.n · qlto 
se refira ~ clivi.da ,do testador, não será considel'adn 
comper,1saçã.o da mesma divida . Do mesmo modo 
vale integr_almente esse lega.do, se o testador, que 
poste,riormente contrahiu w:na divida para com o le
gntario, a solveu antes .de fallecer. 

Art. 1725. O legado ele alimentos compreb.ençle o 
sm;iten.to, curativo, vestuario e a habitação durante 
a vida do legatario, e as desp.ezas de educQ.ç.ão, 
quando feito a. uh1 menor. · 

Art. 1726. O legado de usufructo sem determinação 
de tempo entende-se feito por toda a vida do lega
tari0. 

Art. 1727. Si aquelle que fog.ar alguma proprie
dade lhe ajuntar depois novas acquisiçõeH, estas, 
aindt1 que contiguas, não se comprehendem no im
movel legado, salvo ~Xi)re sa declaração em contrario 
do testador. 

§ unico. A disposição deste 1;1rtigo não se appiic'.t 
ás bemfeitoril;l.s necessarias uteis ou voluptua,rias 
feitas :ó.o prcrlio legado. 

CAPITULO VIII 

DOS 1~[,'f<'E!TOS DOS LEGADOS E Slfü F.M}A:MitNTO 

ArL . 1728. O legàdo puro e simples confere DO' 
legatar10, desde a_ morte elo testador, o direito tran-
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s missivel aos seus successores, de pedir a cousa le
gada aos herdeiros instituidos. 

§ unico. Não póde, porém, o legatario tomar posse 
ela cousa legada .por autori_dade propri~. 

Art. 1729. O direito de pedir ·o legado nqo se 
exerce emq~wntq pende lit_igio sopre · a validade do 
testamen,to·; e ~1os leg_ados conq.ic10r,i_al e a p_razo 01Jl·· 
quanto peridem a condição ou não se v:epc~ o pr~_zç. 

Art. 1730 •. Cq[í!- os fruc,tos _q(Je pro~uz1r, a cousa 
legad~ é devida a.o legçttar10 _4es1e · o dia q,a mor.te 
e.lo testador. 

§ unico .. Q legp.~_o c;le <;li,n;heiro só veµ_ce j.u,r.os do 
dia em .q~ie a · i>e.Mo,a 01?.r.igflda a prestai-o foi cqn
stituida em móra. 

Art. 1731. · Si o legado consistir em renda vitalicia 
ou p:msão periodicaJ uma ou outra começará tambem 
a ~orre1· desde a morte do lestádor. 

Art. 1732. No legado de quantidade determinada 
· e pagavel per~qcnc.q.rp.e.nit,e1 i0 _prir;nei_ro periodo come

~.ará igualmente da morte do .testador e o legatario 
terá direito á prestação cp,rrespqn,<,\eI,Ite ao pe.r-iodo 
em qu_e ,ene rroprio . .faH~ce.r. . 

Art ~ 1739·. A.s v.res t~çõ,es pe_r~odic~s ~e;> PQ,d,em ~e,r 
exigi.das no termo- dos periodos · c9rr.esponden_tes, 
salvo se forem deixadas a tit'!lo de alh;Qerito. Estas 
deverão ser page.s por ad_if}.ntàmento, sempre que o 
testador não dispuzer ·o 'contrario. · · ·· 

Art. 1734. Si o legado cons_istir em cousa deter
m.inada pelo genero, com1?ete· a ~col_l;la ao herde~ro 
q~te üão será obrige.do _çl dar I;\ mefuor, nem .tamb.em 
poderá dar a peior. . ,. . . . . . 

Art. 1735. A mesma disposição deve ser observada 
!Juancto a ~scõi,1íJ.á 'ti:yer s.~do deixá.da á ~r)?iLrAo .4e 'ter
ceiro, e si es_te não ,<;10,ize,r .ou 1;i.uo P_l;lcler (azel-.~, com
pet~râ a escolha ao JUIZ qt~e .Q. ·exet·qe,rl;i nçl tór1J1a- <;10 
artigo antecedente. . 

Art. 1736. Si a opção foi deixada ao legatario elle 
poderá escolher a cousa rilélhór que houver na he~ 
rança; e se, -nesta não exist_ir cousa da qualidade da 
legad.a, o herdeiro deverá d~.r-1,h'a do geoero }ileter
minado pelo testador, observada · a disposiçao do 
art. 1734. 

A.rt. 1.737. ~Q legad,o l;l;l.tern.atiyo p.r:e.su,rné~$e 1ei
xado ao · ·IJ,erdei.ro a opção. 

Art. 1738. 'S,i ~, herdeir9 ou · ,legata,riQ ~ -'il~e.m ~ .ib.? 
u opção fal,lecer antes ,<).e faze.1-.à, e~te ~ú.r:~tó \ra,ns-
mi~te-se .ao res,p~ctivo he_r:deiro. · · 

A opção, porém, uma vez _feita, será .i_r.rev9.ga:v~l. 
Art. 1739. Institui dos v~rjos )1~rde~ros, !:len;i. d~dara.r 

o testçtdo,r os que devei1t1 Ratis,f1;1-zer ' QS le_go,dos, · en
tende-se q1,1,e .todos ficçi,:ço .. ,responsl,lv~is na Ptop9,rç~o 
dos respecLivos ci~1i nhõe.s . 

Art. f7.~0. Si, '.fô'r inj,po~La a um Qu ;mais h,cry,e~ros 
f1; ob.rlgaçã,o .~e s?lt/sfaz(é\r os ,legtl<.los, ~9,wen,te e~~es 
(i,car~o ,res.po.Q.~çtve_1s pç1.ra ,c;o,m os leg:a_tat,~os: 
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Art. 1741. Si algum dos legados consistir em cousa 
pertencente a um dos herdeiros, só a este incumbirá 
pagal-o, com regresso contra os outros herdeiros pela 
respectiva contribuição, ·salvo disposição expresrn do 
testador em contrario. 
. Art. 1742. As despews e risco da entrega do legado 
correm por conta do legatario se o testador não dis
puzer o contrario. 

Art. 1743. A cousa legada deve ser entregue com 
os seus accessorios, 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. 1744. Applica-se áo legatario o disposto no 
art. 1223. 

CAPIT ULO IX 

DA CADUCIDADE DOS LEGADOS 

Art. 1745. Caduca o legado: 
I, si o testador transformar a cousa legada, de 

modo que não conserve màis a fórma, nem a denomi-
nação que tinha ; · ' 

II, si o testador alienar por qualquer titulo a cousa 
legada ou parte della, ficando sem effeito nesta parte o 
legado; . 

III, si a cousa perecer ou for evicta em vida dotes
tador, ou depois da morte deste, sem culpa do herdeiro. 

IV, si o legatario for excluído da successão nos 
termos do art. 1630. 

Art. 1746. Si o legado for de duas ou mais cousas 
alternativamente, e perecer algumas dellas, subsistirá 
o legado nas restantes. Perecendo só parte de uma 
cousa, será devido o resto. 

CAPITULO X 

no DIREITO DE ACCRESCER ENTRE HERDEIROS E LEGAT ARIOS 

Art. 1747. Tem Jogar o direito de accrescer entre 
herdeiros quando no mesmo testamento e pela mesma 
di::;posiçã•J, ·são conjunctamente chamados. á successão 
sem distribuição dos respectivos quinhões. 

Este direito tarnbem compete aos legatarios no
meados conjunctarnente em uma mesma cousa indi
viduada, ou quando o objecto legado for insusceptivel 
de divisão sem risco de deteriorar-se. 

Art. 1748. Considera-se feita a distribuição dos 
quinhões pelo testador, quando este designa a cada um 
dos nomeados sua quota, ou seu objecto . 

Art. 1749. Si um dos herdeiros nomeados morrer 
antes do testador, renunciar a herança ou for excluido 
della, ou se não se realizar a condicção sob a qual 
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tiver sido instituido, o respectivo quinhão, salvo o di
reito do substituto, reverterá em favor dos co-herdeiros 
conjtmctos, ou dos herdeiros legitimas, nos termos do 
artigo seguinte. 

Art. 1750. Quàndo não tem logar o direito de ac
crescer, a quota vaga do herdeiro nomeado transmit
te-se aos legitimas. 

Art. 1751. Os co-herdeiros a quem accrescer o 
quinhão do que deixou de herdar, ficam sujeitos ás 
obrigações e encargos que pesavam sobre o mesmo. 

Art . 1752. Quando não tem togar o direito de ac
crescer entre os co-legatarios, a quota do que faltar 
reverte ao herdeiro ou- legatario pessoalmente encar
regado de satisfazer o respectivo legado, ou a todos 
os herdeiros, na proporção dos respectivos quinhões, 
se o mesmo legado tiver sido deduzido da herança. 

Art. 1753. Legado o mesmo usufructo a diversas 
pessoas conjunctamente, a parte do que faltar accresce 
aos co-legatari_os. Se, porém, não houve conjuncção 
entre estes, ou se, ·apezar de conjunctos, só lhes foi 
legada uma certa parte do usufructo, · as quotas dos 
que faltarem consolidar-$e-hão na propriedade, á me
dida que elles forem faltando. 

Art. 1754. A disposição· do art. 1751 applica-se 
tanto ao herdeiro, como ao co-legatario a quem apro
veitar a caducidade do legado ou de uma parte delle. 

CAPITULO XI 

DA CAPACIDADE PARA ADQUIRIR POR TESTAMENTO 

Art. 1755. Podem adquirir por testamento as pes
soas existentes ao tempo da morte do testador, e que 
não forem por este Codigo declaradas incapazes. 

Art. 1756. São incapazes absolutamente: os não 
concebidos ao tempo da morte elo testador, excepto os 
filhos de pessoas determinadas por este e existentes 
ao tempo da abertura da successão. 

Art. 1757. Não podem tarribem ser nomeados her
deiros, nem legatarios: 

I, o escriptor do testamento, seus ascendentes, des
cendentes, irmãos e conjuge; 

II, as testemunhas do testamento, salvo quanto 
aos legatarios, o disposto no n. VII do art. 1689; 

III, a concubina do testador casado; 
IV, o offlcial publico civil ou militar, o comrnan

dante e o escrivão perante quem for feito, ou que 
fizer ou approvar o testamento. 

Art. 1758. As disposições em favor das pessoas in
capazes são nullas, ainda quando simuladas em fórma 
de contracto oneroso, ou feitas em nome de inter
posta pessoa . 

Reputam-se pessoas interpostas ·o pae, a mãe, os 
. descendentes e o . conjuge do incapaz. 
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Art. 1759. A capacidade do _herdeiro e <lo leg~ta'.rio 
, é sói11011te ex.Ígicfa. iio mom.cnto da dcvoliú;õo da he

rança. 

CAPITULO XII 

DOS HERDEIROS NECCES.'3ARIOS 

Art. 1760. O testador que tiver descendente ou as
cendente successivel, nãó paderú dispor de mní~ da 
metade de seus bens ; a outra pertencerá de· pleno 
direito ao primeiro, e na--- falta delle ao segup_do, e 
canstitue a respectiva legitima, segundo o disposto 
no cap. Tít. deste livro. 

Art. 1761. Calcula-se a porção disponivel pela somma 
dos bens existentes na época do fallecimeoto do tes
taclo'r, deduzidas as diviàas e as clespezas de funeral. 

Calculam-se as legitimas, addicion~ndo-se á me
tade dos ben:s existentes em poder do testador, as 
doações por elle feitas a seús _descendentes. 

Art. 1762. A legitima dos herdeiros de que trata 
o art. 1760 não póde ser onerada com condições, en
cargós ou legados, nem ser suhstituida por dinheiro, 
quando haja 01.1tros bens partiveis na he,ronça. 

Att. 1763.. Si o testador deixar a rnetaâe disponivd 
ou algum legado a herdeiro necessario, este não per· 
derá o direito á legitima. . · 

Art. 1764. Os parentes co1Iaéteraes serão excluídos 
da suç.cessão pelo simples facto de ter o tesLador 
disfiostd de seus JJm1s setri bs c,Jtitetnplar. 

CAPITULO XIII 

DA REDÚCÇÃO DAS IiISPOSiÇÕES TESTAMENTÁRIAS 

Ari. 1765. Entende-se que o testador insütuio os 
herdeiros legítimos no restante de suo. quota di!;!ponivel 
quando houver disposto sómente de parte della. 

Art. 1766. As disposições q11e excederem a metade 
disponível serão reduzidas aos Hmites della. _ 

§ 1 °, verificado o excesso_ das _disposições teS:
tamei;itarlas sobre essa metáde, serão reduzidas pro· 
cionot:inente as quotas do herdeiro ou herdeiros nellos 
instituidos, quanto bastar; e si não bastar, tombem 
as dos lega:tarios entre si, na proporção do valor de 
caçla uma; 

§ 2°. si o testador, prevenindo · o caso, dispuzer que 
certos herdeirbs ou legatarlos sejam inteirados de 
preferencia, a reducção far-se-ha nos outros quinhões 
ou legados, ohservando·se a respeito destes u ordem 
estabelecida no paragrapho anterior. 

Art. 1767. Quando o .. legado sujeito â reducção con
sistir em prcdio llivisivcl, for-se-ha a reduccfío peli1 . 
divisão proporcional do mesmo preclio. • 

1 
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§ 1°, si a divisão nuo fôr possível e o excesso do 
legado fôr de mais de um quarto do valor do predio 
o legatario deixará o immovel inteiro na herança, 
salvo o direito de pedir aos herdeiros o valor da 
parte que couber na metade disponivel; e no caso 
contrario, poderá ficar ·com o immovel torri.ando-lhes 
o excesso em dinheiro; 

§ 2°, si o legatario fôr ao mesmo tempo herdeiro 
iiecessarío, poderá inteirar sua legitima no mesmo 
immovel de preferoncia aos outros, sempre que elln e 
a parte subsistente do legado absorverem o valor do 
mesmo. 

CAPITULO XIV ' 

DAS SUBSTITUIÇÕES 

Art. 1768. E'- licito substituir outra pessoa ao herdeiro 
ou legatario nomeado para o caso de um ou outro não 
querer ou não poder acceitar [.t herança ou legado. Esta 
nlternativa_ se presume ainda qu0 o testador só se refira 
a um <los dous casos. 

Art. 1769. E' licito tamtiem substituir muitas pessoas 
n uma só ou vice-versa, e ainda substituir com reci
procidade ou sem ella. 

Art. 1770. ·o substituto fica sujeito an encargo ou 
condrção imposta ao substituído, quando outra não 
fôr a intenção manifestada pelo testador, ou resultar da 
natureza do encargo ou condição. 

-Art. 1771. Si entre muitos co-herdeiros ou legptarios 
de partes desiguaes fôr estabelecida substituição reci
proca, a proporção d.os quinhões fixada na primeira 
d isposiçfio, entender-se-lia tambem mantida na segunda. 

Si, porém, fôr incluida mais alguma pessoa na 
substituição, com as outras anteriormente nomeadas, 
o quinhão vago perte11cerú em partes igua:es aos 
substitutos. 

Art. 1772. Póde tambem.o testador instituir her
deiros ou legatarios por meio de fideicommisso, 
impondo a um, que 6 o gravado ou fiduciario, n 
obrigação de transmiLtir a outro, que é o fideicom
missario, a. herança ou o legado, por sua morte, ou 
·cm outro tempo e ainda sob certa condição. 

Art. 1778. O fiducinrio tem a propriedade da he-. 
rança: ou legado, mas restricta e resoluvel. 

§ unico. Tem, porém, obrigação de fazer o inven
tario dos bens gravados, e, se lh'o exigir o .fidei
commissario, de prestar caução em garantia da 
restituição dos mesmos. · 

Art. 1774. O fideic0mmissario póde renunciar a 
herança ou legado, e, neste caso, o fidoicommisso 
caduca, ficando os bens propriedade pura do fidu
ciario, se não houver disposição contraria do testador. 

Art. 1775. Si o fideicommissar-io ucceitar a herança 
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ou legado, terá direito a parte . que aecrescer em 
quolquer tempo ,ao fiduciario . 

Art. 1776. O fl.deicommissorio responde pelos en
cargos da herança que ainda restarem quando vier 
á successão. 

• Art. 1777. Caduca o fideicommisso se o fideicomM 
missaria morrer antes do fiduciario, ou antes de rea
liv.ar-se a condição resolutoria do direito deste ultimo . 
Neste caso a propriedade consolida-se no fiduciario, 
nos termos do art. 1774. 

Art. 1778. Silo nullos os fideicommissos além do se
gundo gráo~ 

Art. 1779. A nullidade da substituição não preju
dica à insiituição, que valerá sem o encargo reso
lutorio. _ 

CAPITULO XV 

DA DESHERDAÇÃO 

Art. 1780. Os herdeiros necessarios podem ser pri
vados de sua legitima, ou desherdados, em todos 
os casos em que podem sel' excluídos da successão. 

Art. 1781. A desherdação só póde ser ordenada 
em testamento e com expressa declaração de causa. 

Art. 1782. Ao herdeiro instituído ou aquelle a 
quem aproveita a desherdação incumbe provar a 
legitimidade e vera.cidade da causa declarada. 

Não sendo provada a causa da desherdação, serão 
nullas . a instituição ou as disposições que prejudi
cam a legitima do desherdado. 

Art. 1783. Além das causas mencionadas no art. 
1630 autorisam a desherdação dos descendentes p:Jr 
seus ascendentes : 

J, offensas physicas aos ascendentes 1 
lI, injuria ; 
III, deshonestidade da filha que vive na casa pa

terna. 
IV, relações illicitas com a madrasta ou com o pa

drasto; 
V, desamparo do ascendente em alienação mental 

ou grave enfermidade. 
Art. 1784. Dão logar a desherdação dos ascen

dentes pelos descendentes, pelo mesmo modo, as se
guintes: 

I, offensas physicas ao descendente; 
II, grave injuria ; 
III, relações illicita dos ascendente com a mulher 

do filho ou neto, ou com o genro ou marido da filha 
ou neta; . 

IV, desamparo do filho ou neto affectado de alie
pação mental ou grave ·enfermidade. 
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CAPITULO XVI 

DA REVOGAÇÃO DOS TESTAMENTOS 

Art. 1785. O testamento póde ser revogado pelo 
mesmo modo e fórma por que póde ser feito. 

Art. 1786. A revogação do testamento póde ser total 
ou parcial. 

§ unico. Si a revogação fôr parcial, ou se o testa
mento posterior não contiver clausula revogatoria 
expressa, o anterior subsiste em tudo que não .fôr 
contrario ao posterior. 

Art. 1789. A revogação produzirá seus effeitos ainda 
que o testamento posterior caduque por exclusão, in
capacidade ou renuncia do herdeiro nelle nomeado ; 
mas, não assim, si fôr declarado nullo por deficiencia
de solemnidades. 

Art. 1788. O. testamento cerrado que o testador abrir . 
ou dilacerar, ou fôr aberto ou dilacerado com seu con
sentimento, haver-se-ha corno revogado. 

Art. 1789. A superveniencia de descendente suc
cessivel ao testador, que não o tinha ou ignorava 
tel-o quando fez o testamento, rompe-o em todas 
as suas disposições, se o descendente superveniente 
sobreviver ao testador. _ · 

Art. 1790. - Rompe'-se tambem o testamento feito 
na ignorancia de existirem outros herdeiros neces
sarios. 

Art. 1791. Cessam as disposições dos artigos ante
cedentes sempre que o testador dispuzer de sua 
metade, sabendo da existencia de herdeiros neces
sarios ou desherdando-os sem declaração de causa 
legitima. 

CAPITULO XVII 

DO TESTAMENTEIRO 

Art. 1792. O testador póde nomear um ou mais 
testamenteiros, conjunctos ou separados, . para da
rem cumprimento as suas disposições de ultima 
vontade. 

Art. 1793. O testador póde tambem conceder ao 
testamenteiro a posse e administração da herança, 
ou de parte della, não havendo conjuge ou herdeiros 
necessarios. 

§ unico. Qualquer herdeiro póde, entretanto, re
querer partilha immediata ou devolução da herança, 
habilitando o testamenteiro com os meios neces
sarios para o cumprimento dos legados ou dando 
caução de prestai-os. 

Art. 1794. Si o testamenteiro tiver a posse e adminis
tração dos bens, incumbe-lhe requerer inventario e 
cumprir o te$tamento, 
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Si não lhe competir a posse e adminisLração, tem, 
não obstante, o direito de exigir que os herdeiros 
lhe ministrem meios necessarios para o cumprimento 
das disposições testamentarias; e si os legatarios o 

"demandarem póde nomear á execução os bens do 
herança. , - ' 

Art. 17,95. O testamenteiro nomeado, ou qualquer 
parte interessada, pqde requerer, e o juiz ordenar 
ex-of/1,cio a quem tiver o testamento em seu poder, 
que o faça regtstràr. 

Ai:t. 1796. ô testarrientetro é obriga:ào a cumprie 
as disposições· testamentàrias no pruzo marcado pelo 
Lestadqr, e a dar contas do que recebeu e .despendeu, 
s0bsistindo sua responsabilídade emquanto durar a 
execução do t.estame)1to. 

Art. 1797. Levar-se-hão em conta ao testamenteiro 
as despezas feitas com o cumprimento do testamento 
e com o: d-esempenhq das respectivus funcções. 

Art. 1798. Sendo glozaclas as despezas por iliegaes, 
ou por não conformes ao testal'Bentó, o testamenteiro 
será removido:e perderá o premio deixado pelo testador. 

Art. 1799. Compete ao testamenteiro defender a 
validade do tes tamento por si ou com o inventariante 
e demais herdeiros instituídos , 

Art. 1800. Além destas attrilmições terü o testamen
tei-ro as q,ue lhe houverem sido conferidas pelo testa
dor dentro dos limites da lei. 

Art. 1801. Si o testador não conceder prazo maior, 
o testamenteiro . cumi)rirá o testamento, prestando 
suas contas dentro de um anno, conta.do da accei
tação da testamentaria. 

Este prazo póde, entretanto, ser prorogaclo por 
motivo justificado. 

Art. 1802. Na falta de testamenteiro nomeado pelo 
testador, a execução testamentaria compete ao ca
beça do casal, o na falfa deste ao herdeiro que fôr 
nomeado pelo juiz. 

Art. 1803. O encargo da testamentaria não se 
transmitte aos h(;)rdeiros do testamenteiro, nem póde 
ser delegado; póde, p0rém, o testamenteiro fazer-se 
representar nos actos judiciaes e extra-Judiciaes por 
procurador com poderes eapeciaes. 

Art. 180L Havendo dous ou mais testamenteiros 
simult~neos, que tenham acceitado o encargo, cada 
Ulílí): delles póde agir na falta dos outros, mas ficam 
todos solidariamente obrigados a p1•estar contas dos 
bens que lhes forem confiados, salvo se o testador 
tiver descriminado as · respectivas funcções, e cada 
um se limitar ás suas. 

Art. 1805. Quando o testamenteiro não fôr herdeiro. 
nem legatario, terá direito a um premio, que, se 
não houver sido fixado pelo testador; será de um a cinco 
por cento, nrbitrado pelo juiz, sobre toda a herança 
liquida, conforme a irnportancia della, e a maior o~\ 
menor clifflculdode du exe.cuçõo do testl:).w,01üo .. 
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§ tinico. Este premio ~erá dêduzido sómente da 
metade disporriv~l, quatido houvet herdeirô neccssario. 

Art. 1806. a testamenteiro que· fôr legatario po-. 
derú . preferir o premio ao legado. 

Artr. 1807. O Premio que o testamenteiro perder, 
pot té'r sido desqtuido, oü por não ter cumprido o 
testamento, reverterá ú herança'.. 

Art. 1808. Se o testador tiver destribuiêfé:I toda a 
b:er&ó.ça em legados, o testamenteiro exercerá as 
f urtcções de cab·eça tle caso]. 

TlTÍJLO IV 

INVENTARIO E PÃRTI!.HA 

CÁPITULO I 

DO INVENTARIO 

Art. {809. O inventariq e partilha judicioes serão pro
cedidos na fórmu da legislaçiío ' do lligar do domi
cilio do follecido, abservl;!dO o disposto q.o úrt. e 
deverão começar dentro de um mcz a contar da aber
tura dà succossão, e ser _ult,mados nos tres mezes 
seguintes; salvo prorogação.deste ultimo prazo, con
cedida pelo juiz a requerimento do inventariante e 
e por motivo justificadq. 

§ unico. Quando o ultimo prazo deste artigo fôr 
excedido sem que se .tenha terminado a partilha 
por culpa do inventarim;ite, e . qualquer _herdeiro o . 
reclamar, poderá o juiz destituir . ~quelle do cargo e 
privnl-o do premio a que tiver direito, se fôr testa
menteiro. 

iirt. 1810. No iri.ventario devem se d~crever com 
individuação e clareza todos os bens qa herança, 
assim como os alheios nella. encontrados. 

Art. 1811. Esses bens serão avaliados por peritos 
nor~eados a apràzimento das partes. .. . 

§ unico. Consideram-se partes legitimas para no
mear peritos os herdeiros maiores, e os represen
tantes dos menores incapazes. 

Si houver divergencia entre os peritos o juiz no
meará o terceiro cjb.e desempate. 

CAPITULO II 

DA PARTILHA 

Art. 1812. O herdeiro póde pedir a partilha ainda 
que o fallecido o tivesse prohiüido. 

Podem tnmbem pedil-a os cessiomn·los e credores 
do herdeil-o. 
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§ unico. Não obsta á partilha o facto de estarem 
os herdeiros ou algum delles na posse de certos bens 
da herança, salvo si tiver decorrido o prazo de 
trinta annos. , 

• Art. 1813. Si os herdeiros forem maiores e capazes, 
poderão fazer partilha amigavel por instrumento pu
blico, termo nos autos de inventario, ou escripto par
ticular homologado pelo juiz. 

Art. 1814. Quando os herdeiros não estiverem de 
accordo, ou algum delles fôr menor ou incapaz, a 
partilha será judicial. 

Art. 1815. Na partilha deve-se observar a maior 
igualdade, não só quanto ao valor, mas ainda quanto 
a natureza e· qualidade dos bens. 

Art. 1816. E' valida a partilha feita pelo pai, por 
acto entre vivos ou de ultima vontade, comtanto que 
não prejudique a legitima dos herdeiros necessarios. 

Art. 1817. O immovel que não couber no quinhão 
de um só herdeiro, ou não admittir cornmoda divisão, 
serà vendido em hasta publica e repartido o preço, 
excepto se algum ou alguns herdeiros requererem 
que lhes seja adjudicado, repondo aos outros, em di
nheiro, o excesso de seus quinhões. 

Art. 1818. Os herdeiros que estiverem na posse 
dos bens da herança, o cabeça do casal e o inven
tariante deverão trazer ao acervo os fructos e ren
dimentos que houverem percebido desde a abertura 
da successuo; terão direito 6.s despezas necessarias 
e uteis por elles feitas, e responderão pelos damnos 
e prejuízos occasionados por dolo ou culpa. 

Art. 1819. Quando uma parte da herança consistir 
em bens situados n'outro logar, distante do do inven
tario, litigiosos ou de difficil ou morosa liquidação, 
poder-se-ha fazer no prazo legal, a partilha dos que 
não o forem e deixar os outros para uma ou mais so
bre-partilhas posteriores, sob a guarda e adminis
tração do mesmo ou de inventariante diverso, a apra
zimento da maioria dos herdeiros. 

Tambem ficam sujeitos á sobre-partilha os sonegados 
e quaesquer outros bens da herança que se desco
brirem depois da partilha. 

CAPITULO III 

DOS SONEGADOS 

Art. 1820. O herdeiro que sonegar bens da herança, 
deixando de os descrever no inventario, quando este
jam em seu poder ou de outrem, com sciencia sua, ou 
omittil-os na collação que d'elles deva fazer, ou deixar 
de restituil-os, perderá o direito q~íe sobre elles füe 
competia . 

Art. 1821. Si o autor da sonegação fôr o proprio 
inventariante, será, além disto, destituído de suas 

/ 
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funcções, desde que se prove a sonegação ou elle negue 
a exist~ncia dos bens quando indicados. 

Art. 1822. A pena de sonegados só póde ser reque
rida e imposta em acção ordinaria. 

A sentença obtida por u'm dos herdeiros aproveita 
aos demais. 

§ unico. A. acçEio de sonegados póde ser tambem 
proposta pelos credores da herança. 

Art. 1823. Si os bens sonegados não forem resti
tuídos, por não existirem mais em poder do sonegante 
deve este pagar o valor dos mesmos com perdas e 
damnos. 

Art. 1824. A arguição de sonegados só póde ser 
feita ao inventariante depois de encerrada a descripção 
dos bens, com a declaração de não existirem outros 
por inventariar e partir; e ao herdeiro, depois de 
declarar nos autos que os não possuía com a obrigação 
de conferir. 

CAPITULÓ IV 

DAS COLLAÇÕES 

Art. 1825. A collação tem por fim igualar as legi
timas dos herdeiros. Os bens conferidos não au
gmentam a metade disponível, mas respondem pelas 
dividas e encargos da mesma. 

Art. 1826. Os descendentes que concorrem á sue
cessão do ascendente commum devem conferir as 
doações ou dotes que delle receberem em vida. 

§ unico. Si ao tempo do fallecimento do doador 
ou doadores, os donatarios já não possuirem os 
bens doados, trarão á collação o seu valor. 

Art. 1827. Os filbos dotados pelo pai ou pela mãi ou 
por ambos juntamente, ou que delles receberam doa
ções concorrerão á partilha. 

Art. 1828. 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 excedam, para o que será computado o seu . 
valor ao tempo da doação. 

Art. 1829. A dispensa da collação póde ser dada ou 
por testamento ou no proprio titulo da doação. 

Art. ·1830. O que renunciou a herança, ou foi della 
excluído, deve, não obstante, conferir as doações rece

. bidas para o fim de repor a p;=i.rte inofficiosa. 
§ unico. Considera-se inofficiosa a parte da doação 

ou do dote que exceder a legitima e mais a me
tade disponivel. . , 

Art. 1831. Quando os netos succederem aos avós, re
presentando seus paes, trarão a ccillação o que os ditos 
seus pàes deviam conferir ainda que não hajam her
dado. 

Art. 1832. Os bens doados ou dotados, quer sejam 
immoveis, quer sejam moveis, serão conferidos pelo 



222 CObIGO CIVIL BHAZILEIRO , 

valor certo ou pela estimação que delles houv.er sido 
feita na data da doação. 

§ 1°, si n5.o constar o valor certo do aclo da doação 
serão os bens doados avaliados com relação ao tempo 

k em que ella foi fetta e por 1esse valor cont'e;ridQ,s; 
§ 2°, as bemfeitorias accrescidas aos bens <;i.oa.d~s 

perlencerão ao herde.iro donatario, e cçm10 .taes não 
entrarão em collação, mas .sómente o V?,llor dos ditos 
bens ; assim como c,o,rrer.ã.Q p,or conta .do l1erdeir9 as 
deteriQraçães e per.das qJ,\0 so,f,f;r.ere.m. 

Ar'.t. 4 833. Não :virão t~rnben;i a coll9.ção .qs g1;1.s~of? 
ordinarios que o ascendente, fez com o desce;nd.ei1~e, · 
em qua;oto :men.o,r, na sua ed,t;i.c,~<_:-~o, estudos, alimen
ta<;õo, v,estua.rio, ,tratamento gas .enfe;r.rpiclacJ.es,. eu
xov.al e Gl.espezas de caz&1µ1.er;i.,to, ,e l,ivra,m,ep..Lo de .o.rir,r,i.~ 
do ql;[e foi absolvido. 

Art. 1834. As doações r,emun.erato;rias de s,erv~ÇQS 
feitos ao ascendente, tambem não estão B,1,Ij,e),tos Q. 
collação. 

Art. 1835. Sendo i(eita a d.o!;lç,&o por ambos os con
juges, no inventario de cada um delles íar-se-ha a 
collação por metade. 

• Art. 1836. Si o t1erdeiro que trouxer bens á collação 
fôr <Jevedor ao fallecido, .o depi,to será irnputac;lo ao 
seu quinhão. 

CAPITULO V 

I)O PAGAMEN'l'O DAS D,IVIOAS 

Art. 1~?7. A ;he,ra,nça resp9nde ;pelo P1;1.,gamento 
das divid1;1s do .fçl,].lecido; mas cl,epois da partiJljla, os 
herdeiros só respondem na proporção da parte que 
lhes co~pe na .b.erança. 

Art. 1838. As despezas do funeral sahirão c;lo monie 
da herança, haja óu não h.e,rde,iros legitimQs. ' 4-s 
out,ras clesp,ezas .com .s1A(r,Q$ios por 1).lma do ta.lle
cido não .obrigarão a her.a.nça ou a metade ,<;ltsp9-
nivel se não tcn·eII,1 o,rdeI,1ad,as em testamento Q\l .em 
codicilio. 

Art. 1839. Sempre que b_o,uv:er ,;i.cç~o r~gr~,s.siya d,e 
1,111s contra O1i1tros Jw,rd,e,i:r;os u J;>&te do co-~1erdeiro 
insolva r~ ser.ó rep.ar:t.ida ,e,I).t,re os de:r,nais proporcio
nalmente. 
· Art. ·1340. Os credor.e.s e os legatarios pqde:i;n pe<;li.r 

que o patrJmo,nio do falleci<;lo seja sepa.rado d<;> .elo 
herdeiro e serão pagos Gl,e pr,efe,re~jc.la em c9,1wu,rso 
com os .credores do herdeir,o. 

DA ,GAR~NTIA ];)OS QUINHõ,ES HE;B,E))~TA.B.;1os 

.!r,t. 1841. iPclo jtllgaia;ie~t9 da parWllQ. o <J,ircito 
tle t;acla herdei;ro passa a ter ,.por obJeotu excJ\1sh~,ç1-
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mente os bens ·que tiverem sido comprehendidos no 
quinhão respectivo . 

Art. 1842. Os co-herdeiros são reciprocamente obri
gados a indemnisar-se, no caso de eviccão dos objectos 
aquinhoados. · 

Art. 1843. Cessa esta obrigação havendo convenção 
em contrario, ou se-a evicção acontecer por culpa do 
evicto, ou por causa posterior á partilna. 

Art 18i4. O evicto será indemnisado pel9s co-her_. 
deiros na pr9porção de suas quotas hereditarias ; mas, 
se algum delles S'J achar insolvavel, re.c;;ponderão os 
demais co-herdeiros pela parte deste na dita proporção, 
cl~duzida a quota que corresponderia ao indemnisado. 

CAPITULO VII 

DA RESCISÃO DA PARTILHA 

Art. 1845. A partilha póde ser rescindida nos casos 
ele violencia ·ou dólo, · bem assim quando um dos 
herdeiros provar que foi lesado em mais de um 
quarto de seu · quinhão. 

A ·1esão se determina pelo valor dos bens ao tempo 
da partilha. 
· Art. 1846. Não dará Iogar á acção de rescisão a 
transacção qµe faça cessar entre os herdeiros a com
munhão dos bens da successão, · quando f P,ita para 
resolver difficuldades ou questões supervenieú.tes á 
partilha anterior, embora não tenha sido ella prece
dida ou determinada por litígio. . 

Art. 1847. Aquelle contra quem é movida acção de 
rescisão pode evitar a nova pa:r·tilha, depositando a 
irnportancia ela lesão. , 

Art. 1843. Si alguns dos bens · forem omittidos na 
partilha, e se por serem illiquidos não tiverem sido 
contemplados, a partilha será, não obstante, mantida 
e proéeder-se-ha a sobre-partilha. 

DISPOSIÇÃO FINAL 

Art. 1849. Ficam revogadas as Ordenações, Alvarás; 
Leis, Decretos , Resoluções, Usos e Costumes rela
ti vos á ma terias do direito civil que. são regulados 
por este Codigó. 

Sola da Commissão especial, em 11 de janeiro de 1902. 
- Oliveira Figueiredo.- A lfredo Pinto.- A lencar 
Guini arães.-A11izio de A breu .-Luia D omf:ngues. 

' 
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DISCUSSÃO 

DA 

Redaogão final do projeoto 

23" REUNIÃO EXTRAORDIN ARIA 
EM 14 DE JANEIRO DE 1902 

(Presidencia do Sr. J. J. Seabra) 

Ao meio-dia começa ·a reunião, esta:ndo 
presente.:1 às Srs. J. J .. Seabra,!. Tol~utmo, 
Sylvio Romero,Sá Pe1xot~, Lutz Dommgue~, 
Anizio de Abreu, Frederico Bo,·ges, Arau.10 
Góes Sá Freire, Oliveira Figueiredo, Alfredo 
Pint:), .Alencar Guima.rãe3, Ri_vadavia Cor
rêa, Benedicto de Souza e Cam1llo do Hol
landa (15). 

Faltam, com causa p:i.rticipada, os. S~iL 
Arthur Lemos, Tavares de Lyl'a, Te1x01ra 
de Sá, José Monjardim, Azevedo Mt1rques e 
Hermenegildo de Mira.as (6) •. _ -

Dos convidados pela comm1ssao, compar~
cem os Sril. Clovis Bevifaqua, Andrade F~
gueira, Alencar Ar,1ripc, Amaro Cavalcan~1, 
Salvador Moniz, Fabio Leal, M. F. Corro1a, 
Sergio Loreto, Solidooio Leite, Gabri_el Fer.
reira, Villela do.:1 Santos, Coelho Rodrigues e 
João Sá. 

E' lida e sem debate approvada a acta da 
ultima reunião (22" eit1·aordinaria em 4 de 
janeiro de 1902). 

m1ssao o aonvidados e, na redacção :final, 
ultima, serão ro~tificados conveniente
mente. 

Em tra.balho composto no espaço de 24 
horM, naturalmente, deviam escapar taes 
incorrecções . 

Nesta discus.3íi.o vou a.doptar o seguinte 
systerna : em primeiro lagar, submetter á. 
discussão a relacção geeal do Projecto, e de-
pois tt do cada um dos livros. · 

Assim, os Srs.' membros da C0mmissão e 
convidados poderão fazer su:i.s ponderações 
s1bro o conjuncto da redacção e depois, em 
t.ompo oppol'tuno, sobre cada um dos livros. 

Hvje se verificará. a discu~são sobre a re
da.cção final, no seu todo, e, si houver 
tempo, iniciar-se-ha hoje mesmo a discussão 
de cada um dos livros, pela ordem em que 
veemno Projecto. 

O que desejamos é que o assumpto seja 
larga e convenientemente discutido. 

Ha sobre a mesa algumas emendas de re
dacção, a cuja leitura o Sr-. Secretario vae 
proceder. 

Devo dizer, por ultimo, que a Commissão 
de Redacção, como so vê do p~rece1•, que 
está impresso, devidamente autorizada pela 
Commissão Geral, fez algumas mJdifl.cações, 

ORDEM DO DIA quer na redacção, quer mesmo com relação 
· á doutrina. Discussão da redacção final do projecto do _ 

Codigo Civil Bl·azileiro. 

O Sr. Presidente -A ordem do 
dia. da sessão de hoje é a discussão da roda
cção final do projecto do Codigo Civil. 

Devo ponder:~r que nestl radacção esca
. 'param muitoa e~ganos do ~efürencias _ á 

numeração do art1g.)S que facilmente sera.o 
verificados pelos Srs. membros da. Corn

Vol. Vll 

O Sr. F. TolenUn.o (Secretario) 
lê as seguintes emendas á redacção final : 

EMENDAS 

Ao · art. 375-A 1•ofHrencia deve ser aos 
numeros um a seis e não aos numer.) um a 
cinco do art. 189. Houve oquivow, so:n dll• 

1~ 
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vltla. E' illogico conceder a investigação da 
paternidade em casos em que não é per
mittido o reconhecimento voluntario. Dispõe 
o paragrapho unico do art. 360 que os filbvs 
adulterinos não po.dem ser reconhecidos ; 
entretanto, o art. 375 faculta a acção de 
reconhecimento, quando se verifique qual
quel' das bypotbeses que menciona, aos filhos 
de pessoas que não estão comprehendidas no 
art. 189, ns. 1 a 5, entre as quaes não se 
acham (n. 6) as pessoas ligadas po.· out1•0 
casamento. Além de incoherencia, é uma 
porta aberta a quem queira frustrar a lei. O 
pae que desejar reconhecer filho adulterino 
fornece-lhe-ba o escripto do que trata o n. 3 
do citado art. 375. e esse documento dará di
reito á. acção de investigação, que não dei
xará em tal caso de ser julgada procedente. 
Não nos parece justa a prohibiçào proposta 
pela illustre commissão incumbida da re
dacção final do Projecto; mas, si a sua idéa
for vencedora, a emenda que formulamos 
iip.pôr-se-ba.-Sá Peiccoto .• 

Ao art. 469-Em vez de transferir, ·diga-se 
transigir .-Sâ Peixoto. 

Ao art. 6ôl, paragrapho unico-Diga-se: 
sem herdeiros ou successores, em logar da
sem successores.-Sá Peixoto. 

Ao art. 685, paragrapho unico.-Substi
túam-se as palavras-da Zettra a do <1-rtigo an
tecedente-por estas-do n. 3 do artigo an
tecedente. -Sá Peixoto. 

Ao art. 695, § 2° n. IV-Em vez da
perante o Governo,em juizo-diga-se-perante 
o-Go'Derno eemjuizo.-Sá Peixoto. 

Sejam destacados como secção V os arts. 
1.-498 a 1.505, que se acham subordinados á 
epigraphe: Seguro de 'l)Ída.-Sá Peiwoto. 

No art. 211, paragrapho unico, suppri
mam-se as palavras - ou diplomatico - ou 
legação - ou diplomatica. - M. F. Correia. 
- F. Tolentino. 

Ao art. 340-Substitua-se pelo seguinte: 
<l.A mãe que contrahe novas n11pcias não 

perde o direito á aclmillistração d,\s pessoas 
e bens dos filhos menores do leito anterior.» 

Esta emenda tem por fim uniformizar o 
disposto nella com disposições posteriores; 
approvadas pela commissão geral, conferindo 
o patrio poder á mulher binuba, em rehção 
aos filhos do primeiro leito, doutrina con
traria á estabelecida no project:> do codigo 
revisto. - Anfaio de Abreu. - Alfredo Pinto. 
- Sd Peia;oto. 

Ao a.rt. 423, n. I - Supprimam-se as 
palavras - salvo o caso do art. 252, n. V.
Anizio de Abreu. - Alfredo Pinto. - Sá Pei
xoto. 

Ao art. 258, n. I:.... Depois da palavra -
pessoas - accrescente-se o seguinte: e bens. 
- Ani.tio de Abreu. - Sá ·Freire.- Alfredo 
Pinto. 

Ao art. 40ô, n. VI - Supprima-se. -
Anizio de Abreu. - Alfredo Pinto. 

Ao art. 1.209 -Deve ser redigido assim: 
"-Não perde o caracter de liberalidade a 

doação foi.a em contemplação do merito do 
donatario, nem o perde na parte excedente 
ao valor dos serviços prestados ou do encar
go, quando remuneratoria daquelles ou g1•a
vad.a deste.» - Fabio Leal. - F. Tolentino. 

Ao art. l.223- Deve ser· redigida a pri
meira parte assim : 

« O donatario é obrigado a cumprir os 
enca.rg•Js da doação.» - Fab,o Leat.-F. To-

- - lentino. Restabeleça-se a secça.o- Penhor legal-
com os ar,igosdo projecto revisto: 916 ns. I e 
5, e 917, 918,1922 e 9.23.-0lfoeira Figueiredo. 

Supprima-se o capitulo relatiYo a marcas 
de fabrica. - F. Tolentino. 

Ao art. 1.242--:Limite-se o artigo a estes 
termos: 

cA locação e.e predios póle ser estipulada 
por qualquer tempo.»-Fabio L eal.-F. To
lentino. 
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Art. 1.274-Supprima-se.-Fabio Leal.-F. Ao art. 188, paragrapho unico - Em vez 
Totentino. de-art. 92-leia-se-art. 186.- Anüio de 

Abreu. 

Art. 49, n. 11-Supprimam-se as palavras 
-perpetua ou temporariamente.-F. Leal.
F. Tolentino. 

No art. 329, § V-Diga-se-mutuo consenti
·mento dos conjuges, si forem casados ha mais 
de quatro annos. 

Não passando, diga-se- dous annos. 

Supprima-se a secção II (privilegio de in
venção) do cap. VI do Tit. II do LivN 11.-;
Alencar Guimarães. -Lufa Domingues. 

Art. 327, paragrapho unico- Supprimam• 
se as p.J.lavras in fine: « não sendo applicavel 
a este caso a presumpção de que trata o art, 10 
da Parte Geral.» - Anizio de _Abreu. 

No art. 3°, § 3° - Supprima-se a palavra 
-Qrdinario.- M. F. Correia.- F. Tolentino.· 

No art. 143-Supprimam-se as palavras 
-ou sómente assigiiado. 

Supprima-se o parag1•apho unico desse ar-
tigo. , 

No art. 255, n. 2-Em vez de-nos casos dos 
§§ 6° e 7° do art. 311-diga-sé-nos casos dos 

Ao art. 129- Em vez de-c01no-:-<J.iga-se §§ 7° e 8° do art. 252. 
No art. 257, em vei; de-presume-se a mu

lher autorizada pelo marido - diga-se-pre
sume-se a mulher de'Vidamente autorisada. 

com o. 
Ao art. 915-Em vez da-arts. 625 a 627 

-diga-se - arts. 67 a 69. 
Ao art: 1.100-Accrescentem-se á palavra 

-arts-os ns. 997; 998 e 999.-0lfoeira Fi
gueiredo. , 

Restabeleça-se a secção do projecto rela
tiva a-empreitada (arts. l.432. a. L445).
Luiz Domingues. 

Art. 78, n. III -Diga-se-actuaes-onde se 
lê - presentes - e supprima.-se a segunda 
alínea. -

Art. 129-Seja redigido assim: 
« Si alguem dispuzer de uma cousa, sob 

condição suspensiva e na pendenci:I, de condi
ção fi.i;er novas disposiçõeg sobre a mesma 
cousa, invalidar-se-hão estas, realii;ada 
aquolla.»-Fabio Leal.-F. 7'olentino. 

No art. 1.124, .n. 4, em vez de-ou con
jiinctamente com eUa--d.iga-se: ou no momento 
de sua eropediçllo. 

Ao n. I do art. 1.232, accrescente-se
safoo clausula eropr_essa em contrario. 

Supprim:1m-se o art. 1.243 e o seu para-
grapho umco. · 

No art. 1.506, supprimam-se as palavras 
houver dolo de quem ganhou. 

O art. 1.507 substitua-se pelo seguinte: 
Art Não pôde ser pedido o pagamento do 

que foi emprestado em occasião de jogo ou 
?,posta e para esse fim. 

Ao art. 1.519, accrescente-se: salvo si a 
fiança foi prestada em virtude da faculdade 
cansignada no art. 1.513. 

No art. 1.524, supprimam-se as palavras 
-contra o de'IJedor. , 

Inclua~se a. disposição do art. 1.529, na· 
secção 3"-Ex tincção da fianç t - mo.:l.itl.cada. 
a. redacção no sentido de evi ta.r · que se sup~ 
ponha extincta a fiança por uma simples de-
claração do fiador. . . 

Inclua-se o disposto no _art, 1.531• na se-
Ao a.rt. 96-Aqcrescente-se o alinea : cção 2ª- Etfeitos da fiança. 
« Por dolo entende-se O acto proposital de · Substitua-se a excepção do art. 1.536: em 

prejudicar O alheio direito.». vez de-salvo, etc.-diga-se: que não tenha 
sido declarado-nullo. 

Sala das sessões, 14 de janeiro de 190"2.-
Aos arts. 225, ns; I e m~Onde se lê...:..con- Sergia Loreto,~B'. Tolentino. , 

. : juncto leia-se - outro conjuge. ·_;. Anizio de _ 
Abreu. · 

Art. 12. A substancia e os e.tfeitos da obri· 
gação. serão regula.dos, salvo estipulação em 
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contrario, pela lei do logar em que forem 
contrahidas; o modo ele sua execução, porém, 
se regulará pela lei do logar onde se cum
prirem. 

Art. 12 A. Abre-se a successão hereditaria 
- no ultimo cíomicilio do autor da herança 

(art. 76 do Projeéto). · 
Art. 17. (41 do Projecto)-Não se exigirá 

fiança ás custas do processo áquelle que in
vocar a ·intervenção dos tribunaes brazi
leiros para a solução de qualquer penden
cia de ordem privada. ainda que resida fóra 
da Republica.-Clovis Bevilaqua.-Svl'Vio Ro
'/11,éro. 

Ao art. 1.291. Colloque-se a primeira 
parte do artigo, no antei'ior, como pa1·agra
pho ou alinea ;-· e na segunda partfl, em vez 
de- de que é capaz para o bom desempenho do 
deposito, diga-se, «que costuma empregar tia 
guarda e conservçição das suas.> 

Ao art . 1.296. ReJ.ija-se de accordo com o 
art. 1.425 do projecto prim1tivo, visto ser 
in:i.dmissivel a restricção feita em relação á 
importancia do seguro. 
. Aos arts. l.308 e 1.309. Substitua-se em 

ambas-albergarias e alberguistas por estala
gens e estalajadeiros ; e supprimindo-se no 
primeiro, as ultimas palavras, desdo salvo, 
redija-se o segundo assim: 

Art. Ceas:1 a responsabilidade dos hote
leiros ou estalajadei1'0,; no caso do artigo an
c·edente: 

1°, si provarem que os factos prejudlciaes 
aos hospedes, viajantes ou freguezes não po
diam ter sido evitados ; 

2°, occorrendo força maior, como sejam: 
escalada ou assalto do exterior para o inte
rior do edificio, roubo á mão armada ou facto 
semelhante. 

Ao a1•t. 1.312. Em vez de - algi,em confere 
a outrem poderes • .. ou mais negocios, diga-se 
«alguem acceita pode1·es que lhe são canferidos 
para praticar um ou mais actos juridicos pelo 
mandante.> 

Ao art. l.313, § 4°. Supprima-so a pala
vra -lettra. 
. Sala das sessões, 14 de janeiro de .1902.

Solidoniv Leite.-F. To,lentino, 

O s.-t. M. F. Correia (pela ordem) 
-Sr. Pl'e.;idente, tinha algumas observaçõas 
a. fazer, mas, lendo o parecer inicial da 
Commis,ão, vejo que pela exposição que 
ella prometto fazer nesto momento, deve 
começar o nosso trabalho, visto que nl\ ex
posíç.ão p:'omettida posso ou ouvir razões 
quo me levem a nã,o apresenbr algumas 
1la.s consideraçõO$ que tenho a fazer; o pos
ai vci, mc,:mo que essa disc,,ssâo p1.'ólimrnar 
oxciua. quu.lqu:r das minhas ol.Jservações. 

- o SR. PRESIDENTE -A Commissão Especial 
comprometteu-se a fazer a exposição de mo
tivos a que V. Ex. allude, no caso de serem 
impugnadas na discus,ão geral as alterações 
fe'.tas na redacção . 
, l<}la não preteI\de estabeleeer uma nova 
instancia. Fez aigumas modificações, como, 
por exemplo : estabeleceu o mutuo consen
timento para o deilquite, quando a Com
missão Geral tinha excluído este meio ; re
cusou o reconhecimento dos filhos adult0-
rinos, emquanto que a Commissão GeraL 
tioha a1lmitt'.do esse reconhecimen.to. Si 
essas alterações forem impugnadas, a Com
missão Especia l as jnstificará, mas si não 
forem, não se abrirá discussão. 
· O SR. M. F. CORREIA - Então o meu 

equivoco veio dos termos em que está o pa
recer. 

Ella tomou, traduzindo ao pê da Iettra as 
suas palavras, o compromisso de expôr, de 
juatificar aqui as alterações que fez. 

0 SR, AMARO CAVALCANTI E VARIO$ OU• 
TROS dão apartes . 

O SR. M. F. CORREIA-Já vejo, Sr. P1'esi
dente, que com a idade estou ficando obtuso. 
Entendi tão mal- o que está escripto, que 
pedi explicações. . , 

Ü SR, R1v ADA VIA CORREIA _;_ V, Ex, não 
leu nas entrelinhas. · 

ÜS SRS, AMARO CAVALCANTI E ARAUJO 
~óEs dão apartes. 

o SR. PRESIDENTE - Não foi para;outt'a 
cousa que foi distribuído o trabalho impre;so, 
48 horas antes. • · 

O Sr. OU,,-eira Fil;l."uelredo
Sr. Presidente, crei(} que interpreto b!:'m os 
sentimentos da Comrilissílo Especia l, :decla
rando ao Exm. Sr. conselheiro uorreia que 
esta compromotte-se a dar os escla1•ocimen
tos que S. Ex. julgar necessarios, mas que é 
perder tempo dcil-os _antes ele pedidos. 

Cadll, relato1• fará nu. respectiva parte a 
exposição qut> S. Ex. pede; mas qual a van
tagem que tira S ,, Ex. disso Y 

Nenhuma. S. Ex. estudou com a compe
tencia que lhe é reconhecida a redacção 
final, e, si tem duvid~s, exponha-as. 

O Sr. M. F. Correia-Como disse, 
Sr. Presidente, entendi m'.l.l as palavras da 
Comrnissão, e não tenho a pretençílo de obri
ga.1-a a fall ,1r. Pousei ·que, faltando ella, me 
d,isponsaria . tailv~i de dizer algumas cou,as 
que pretendo. 

O SR. PRESIDENTE -V. Ex. permitta que 
s_.ja lida ant · s uma nova emenda. 
· E' lida uma emenuado Sr. F. rolentino. 
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' -O Sr. 
vra sobre 
Correia. 

Presidente - Tem a pala- · O art. 143, diz o seguinte :« O instrumento 
a redacção final o Sr. M. F. particular, feito o assignado, ou sómente 

O Sr. M. F. Correia pensa que 
o paragrapho unico do art. 211 não combina 
com o art. 1.669. 

O primeiro dá competencia a autoridades 
diplomaticas e consulares, indi1fürentemente, 
para celeb1·ação do casarmento civil de bra
zileiro~ no estrangefro; o segundo dá sómen
te aoa consules e vice-cofüules (devia dar 
tambem aos simples agentes consulares) 
competencia para servirem de official pu
blico na celebração e apprõvação de testa
mentos de brazileiros no estrangeiro. ·· 

Apresenta uma emenda supprimindo do 
paragrapho do art. 211 as palavras que se 
refiram aos diplomatas como competentes 
para celebrar o casamento civil, porque en
tende, e ,já cm discussão anteriores pugnou 
por essa idêa. que não só para os testamen
tos, mas tambem para os casamentos só aos 
c_onsulcs deve caber a competencia de se in
vestirem da funcção de official publico. 

Outra observação que tem a fazer refere-se 
á di1f()reni;-a que exi8te entre o art. 329 do 
projecto em di~cus~ão e o art. 396 do pr.1Jecto 
revisto, q_ue foi discutitlo na. Commíssão. 

Neste artigo se marcava o prazo de dous 
annos para ser requerido o (;eaquite. 

O ora.'.lor apresentou uma emenda ele
vando o prazo a quatro annos. Esta emenda 
não foi approvada, mas t[l.mbem não o foi 
nenhuma outra supprimindo o prazo ele dous 
annos. 

Entretanto, no projecto cuja redacção se 
discuto não existe .este caso, sendo abolido 
completa;mente o prazo, 

o Sn' PRESIDENTE ..,... Foi uma das cor
roeções feita8 pela Commissão de Redacção; 
suppl'imiu o prazo e -adaptou o mutuo con
sentimento. V. Ex·. pó ·.e apresentar emenda 
a respeito. ' 

O Sa. M. F. CORREIA, como liga muita 
imporlancia a esta ,questão de prazo, acceita 
ó conselho do Sr . Presidento e restabele
cerá a emenda que apresentou por occasião 
do debate sobre este artigo_. 

Ouviu di_zer que era empenho fazer-se um 
codigo perfoito, tanto quanto possivel. Esse 
é tambem o seu empenho. (Muito bem; miiito 
bem.) 

O Sr. Se1;gio Loreto-Sr.-P1•e-. 
siüentc, é muito natnral que em obra 
Ya~ta. e co1ú]1lexa como esta encontremos 
lí_geil\ ,s contra . .icçõcs, pequenqs 1.efeitos; e 
creio que prestamos um serviço apontanLl.o 
esses senões o p01linLlO ,io mosmo tempo 
explica-çõcs a respeito de alguns ponto!:! sobre 
que-tenhamos duvidas, - · 

assignado, por quem estiver no goso da livre 
disposição e administração dos bens e sub
scrípto por ('.uas testemuohas, prova obriga
ções contractuaes de qualquer valor ..• > 

o SR. ALFREDO PINTO-A disposição está 
tal qual foi apresentada em emenda pelo 
Sr. conselheiro Andrade Figueira. 

O SR, SERGIO LoRETO - Mas V. Ex. ao 
capitulo-Do mandato- apresentou emenda, 
exigindo .que o instrumento fosse feito e 
assignado pelo mandante. 

Para este ponto eu queria pedir a atten
ção da egregia Commissão, porque, como 
ninguem ignora, ha muitos indivíduos que 
sabem assignar o nome, e, entretanto, não 
sabem ler. 

Pôde-se dizer que são ana1phabetos, 
inca.pazes de verifica.r o que outrem escre
veu, e assim não é cliffieil que sejam victi
mas de um embüste, "firiuando de boa fé 
um instrumento de obrigação ou de valor 
muito superior ao da sua divida. 

E' um perigo essa di~posição. 
E tanto o senso jurídico nos aconselha a 

exigencia da feit!1ra e assignatura do do
cumento para. obrigações . de .qualquer 
valor, que V. Ex. no capitulo-Do mandato
não só exigiu que o instrumento fosse feito 
e assignado pelo mandante, como até 
exigiu que fossem reconhecida a lettra e a. 
firma. . 

Demais, o paragrapho unico do artigo em 
questão, parece estar em dosaccordo com 
_el.le e com o art. 144. 

« A prova que induz o instrumonto par
lioular, diz o paragrapho, pôde s01• supprida 
por confissão e por outros meios de prova 
legal.• . 

Entre esses outros meios de prova legal, 
incluem-se as testemunhas; segundo o arti
go 144. 

Conseguintemente, a prova testemunhal 
pôde supprfr o instrumento particular; e, 
como se diz que este prova obrigações 
contractuaes de qualquer valor, a · conclusão 
é que a prova testemunhal tambem terá 
essa força, isto é, tambem servirá para 
provar quaesqu01• obrigações contractuaes l 

Acr.e(lito, entretanto, que não sej:.i. -este o 
il',ltuito do nobre relator. 

Apresento emencl.a pedindo á egregia Com
missão que suppr\ma estas palavras cl.o 
art. 143 :-«ou sómente assignado». Igual
mente peç.) a suppressão do para.grapho 
unico desse artigo, porque o seguinte 144, é 
claro o bastante, · 
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o SR, ANIZIO DE ABREU-Logo, trata-Se 
de modificação de doutrina ; não houve 
lapso. ' 

o SR. SERGIO LORETO - Não digo que 
houvesse lapso: mas est'.Ju c_onvenci~o de que 
ha um defeito ou uma incoogruencia. 
· O SR. PRESIDENTE-V. Ex. póde mandar 

sua emenda. 
o SR, ALFREDO PINTO dá um aparte. 
O Sa. SERGIO LoRET0-O que eu digo a V. 

Ex. é que o individuo póda sabor assignar o 
nome e não saber ler, e assim ser victima de 
uma exploração, firmando inconscientemente 
uma obrigação. 

Vamos, porém, adiante. 
Terminado o terceiro livro da parte geral, 

não so vê a inscripção «Parte especial». 
Mandarei emenia nesfo s mtido. 
No art. 189 creio que se havia deliberado 

eliminar a exigencia de licença especial,pal'a 
que o juiz ou o escrivão pudesse casar com 
orphãos de sua jurisdicção ou circum
scripção. 

o SR. ANIZIO DEABREU-Ahi a redacção 
consagra o vencido. · 
. o SR, SERGIO LORETO-Bem; neste caso natla 
aecrescentarei, embora se me aBgure inutil 
essa disposição, p1•incipalmente porque do 
casamento nenhum .mal poderia advir. 

No capitulo III do titulo H «Direitos ~e fa
milia))>, houve indubitavelmente um eqmvoco 
da parte do meu distincto amigo o Sr. Dr. 
Anizio de Abreu. 

O art. 252 dispõe : 
«A mulher não póde praticar, sem autori-

zação do marido, etc. · , 
E' preciso supprimir esta palavra «pra

ticar.» 
o SR. ANIZIO DE ABREU- Perfeitamente; 

é i.ito mesmo. 
O SR. SERGIO LoRÉTo-No art. 255, n. 2, 

faz-se remi~são aos§§ 6° e 7° do art. 311, 
quando taes paragraphos e artigos nenim::na 
relação teem com aquelle. 

.V. Ex. naturalmente quiz referir-se aos 
casos dos §§ 7° e 8° do .art. 252. 

o SR. ANiZIO DE ABRE-O-E' isto mesmo; 
V. Ex. ha de encontrar mesmo equívocos 
nessa numeração, porque em todo o Co .. igo 
foi alterada. 

O SR. SERGIO LORETO-Diz o art. 257: 
<iPresume-se a mulher autoriza.ela pelo ma-

rido: · 
lII, para contrahir as obrigações con

cernentes á industria ou p1•oflssão que 
exercer com autorização elo ma,rido ou 
supprimento do juiz », 

Des le que ha o supprimento do jufa, não 
podemos presumir que ella esteja autorizada 
pelo ·marido; deve-se dizer, portanto,- pre
sume-se a mulhei· devidamente autorizada, 
etc. · 

Peço tamhem a at'.enção da douta Com
missão para o n. 4, do art. 1. 124. 

Diz o artigo: 
«Deixa de ser obrigatoria a proposta: 

· IV. Si, antes da resposta ou conjuncta
mente com ella, chegar ao conhecimento 
da outr>a parte -a retractação ». 

Quando a retractação conjunctamente com a 
resposta chegar ao conhecimento da outra 
parte ... 

Em primeiro logar, devo observar que a 
retracto.ção a que ahi se allude só póde ser a 
do proponente, pois que no texto do artigo 
se mencionam os casos em que deixa de ser 
obrigatoria a proposta. E' sendo, assim, essa 
retractação nuàca poderá chegar conjuncta
mente com a resposta daquelle a quem se fez 
a proposta . · · 

Trata-se, parece, do caso em que a retra
ctação chega ao co:ohecimento d.e uma parte 
(o acceit11,nte) ao mesmo tempo que a resposta 
chega ao da outra (o proponente.) 

O ~dverbio conjunctamente não póde tra
duzir a locução-ao mesmo tempo. 

Proponho, pois,. que se substitua aquella 
elisposição pela seguinte: 

«Si, antes da resposta ou ao mesmo 
tempo que ella, chegar ao conhecimento 
do respondeu te a retractação. » . 

O SR. SA PEIXOTO-A emenda de V. Ex. 
é de doutrina. 

o SR.SERGIO LORET0-Eu creio que o que 
se contem na emenda,_ é o pensamento do ar
tigo. 

O que dispõe o art. 1. 1.28 i 

«Considera-se como inexistente a acceita
ção si antes, ou ao mesmo tempo que eUa, 
chegar a retractação.» 

Nesse artigo, sim, poder-se-hia dizer-con-.. 
jimctamente-porque a acceitação e a retra
ctação partem de uma só pessoa -a que re
cebeu a proposta. 

No art. 1. 124, porém, a resposta e retra
ctação partem de pessoas di!ferentes e com 
destino diverso e jámais poderiam chegar 
conjunctamente , .• 
. o SR, ANIZIO DE ABREU dá um aparte. 
o SR:. SERGIO LORETo-Não sei quem foi o 

relator desta parte do projecto. Eu lhe pe
diria o especial obsequio de fornecer-me es
clarecimentos nesse sentido ... 

O Sa. PRESJ.DENTE- E' com o Sr. Dr. 
Luiz Domingues, a que~ peço uma explicação 
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sobre as considerações que o Sr. Dr. Sergio 
Loreto acaba de fazer. 

o SR. LUIZ DOMINGUES (dirigindo-se ao 
Sr. Sergio Loreto.)- V. Ex. deseja saber 1 . .. 

o SR. SERGIO LORETO- Qual o verdadeiro 
pensamento do n. 4 do art. 1.124. 

Supponha que o proponente retracta-se e 
remette a ratractação. Ella chega antes ou 
no momento ... 

o SR.LUIZ DOMINGUES-Ou conjunctamente 
com a resposta. 

o SR. SERGIO LORETO-Mas não é conjun
ctamente com a resposta. 
. O SR. PRESIDENTE- E' a resposta mesmo. 
o SR. LUIZ DOMINGUES-Vamos compre

hender que a resposta chega ao poder do 
proponente ao mesmo tempo que a retra
ctação. do acceitante. 

o SR. SERGIO LORETO_: Mas aqui não se 
trata de retractação do acceitante e sim do 

·proponente ... 
o SR. LUIZ DOMINGUES-Mas póde retra

ctar-se. Em todo caso, podemos dar uma 
nova redacção; mas é preciso figurar estes 
dous casos: o individuo faz a proposta., 
aquelle que recebe responde que. sim, mas 
depois reconsidera e se retracta. 

Nessa occasião não ha vinculo juridico. 
O SR. SERGIO · LoRETo-Comprehendo a 

doutrina que se quer consagrar, e por isso 
proponho apenas uma emenda de re
dacção ... 

O SR. Luiz Do:r.IINGUEs-Sim, perfeita
mente; é uma- questão de redacção. A dou
trina é a acceita. .. 
. o SR. SERGIO LORETO-Proponho ainda, 
Sr. Presidente, uma emenda ao art. 1.t32: 

« O locador é obrigado : 
I. a entregar ao locatario a cousa alugada, 

com suas pertenças, em estado de servir ao 
uso a que é 0.estinada, e a mantel-a nesse 
estado durante o tempo da locação. » 

P.r:oponho que se accrescente ahi salvo 
clausula exr,ressa em contrario e, propondo 
este accrescimo, lembro a conveniencia de 
supprimir o art. 1.243 e seu paragrapho 
unico, que passo a ler para melhor intelli
gencia da observação pór mim feita : 

tem as palavras salvo clausula expressa em 
contrario o o que se diz no paragrapho unico 
egurvaleá.disposiçãodon. 4doart. !.2:35 . 
Sao aliás disposições geraes do contracto de 
locação de cousas. 

o SR. Luiz D::>MINGUES - Antes de ir 
adeante, eu pediria para · submetter á apre
de V. Ex. es,a redacção. (Lê.) 

o SR, SERGIO LORETO-Perfüitamente. 
No capitulo do jogo e da aposta, art. 1.506, 

seria para desejar que se supprimissem as 
palavras-salv1 si houver dolo de quem ga
nhou-para que o artigo ficasse assim: 

«As dividasde jogo ou aposta não obr:gam 
a pagamento; nã,o póde todavia ser repetido 
o que voluntariamente foi pago, salvo si 
for menor ou intPrdicto o que prrdeu.» 

Não sei que no jogo e na apãsta. haja li· 
sura e boa fü. 

Os lucros do jogo são sempre illicitos e 
não sei como distinguir os dolosos dos não 
dolosos. 

O Sa. SÁ PEIXOTO-V. Ex. para ser lo
gico, devia supprünir todo o capitulo. 

o SR. SERGIO LORETó--Supprimiria só as 
palavras que destaquri, porque os menores 
e in terdictos teem direito á protecção legal. 

E' uma questão complexa ligada directa
mente á theoria das obrigaçõ_es naturaes, de 
cousa tolerada ou reprovada, que me não é 
dado discutir agora. 

Tenho outra emenda ao art. 1.507: 
«Não póde ser pedido ó pagamento do que 

füi emprestado para jogo ou aposta, na oc
casLão cm que esses actos forem prati-
cado3.)) -

Essa redacção poderia ser substituída pela.
seguinte: 

«Não pôde S3r pedido o pagamento do qne 
foi emprestado em occasiãode j >go ou :i.posta 
e para esse fim.» 

No capitulo da fiança ha o art. 1.513 que 
diz: 

« E' licito afiançar sem sciencia e até Sflm 
consentimento do devedor.» 

O art. 1.519 diz: 
« Si o fiadJr se tornar insolvavel ou inéa

paz, o credor póda exigir outro.» 
São dous artigJs isolados. 

« Incumbem ao locador, salvo clausula ex- Supponha-se que eu afianço, contra a von-
'pressa em contr_trio, todas as reparaçõeJ de tade de um meu concidadã:>, uma divida, e 
que o predio precisar. dep)iS, eu, fiador, torno-me insolvavel; o 

Paragrapho unico. O locatario é obrigado credor pôde exigir outro fiador 1 
a fazer, pJr sua conta,no predio, as pequenas 
reparações de estragos que não proce,,.am da O Sa. OLIVEIRA FIGUEIREDO - Não pôde, 
acção natural do tempo e do uso. » nãJ está no contracto . 

O disposto nesse artigo é igual ao do n. l O Sa. SERGIO LoRETO - Perdão ; pelo 
do art. l.232, desde que a este se accrescen. a.rt. 1.519, que acaibei de ler, não é preciso 
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que o contracto dê ao crefü r o direito de 
exigir outro fiador. Esse artigo assegura ao 
credor tal direito independente de clausula 
do contracto. ' 

o SR. SERGII) LORETO - Não digo que haja 
oliscuridade; ha apenas ligeira incor1•ecção 
grammatical. 

O art. 1.529 diz : 
Entretanto, é i)reciso exceptuar o caso em «O fiador pôde desonerar-se da fiança que 

que a fiança tenha sido prestada sem consen- tiver assignado sem limitaçã.o de tompo; 
timent.> do devedor • sempre que lhe convier, ficando, porém, 

O SR, SA PEIXOTO - V. Ex. deseja tornar obrigado por todos os effeitus da fiança an-
exclusiva para o caso de fiança legal 1 teriores ao acto amigavel ou sentença por 

O SR. SERGIO LORETO - Legal e conven- que for desonerado.» 
çional, porque ha uma fiança qu(} não é Trata-se de um caso de extincção de flan
legal, nem convencional, nem judicial: é a ça. O meu illustro amigo Dr. Sá Peixoto 
do art. 1.519. acceitouuma ponderação que fiz em pequeno 

Nesse contracto de fiança, ás vozes, um di- trabalho e augment•Ju uma secção - Da ex
reito do fiador em relação ao credor pódo ser tincção da fiança. Em vista disto, parece-me 
uma obrigação do mesmo fiador para com o que o art. 1.529 devia ser incluldo nessa 
devedor. Exemplifiquemos: o fiador tem di- secção, porque realmente elle trata de ex
reito de oppôr ao credor as excepções extin- tincção de fiança. 
ctivas . da obrigação afiançada. O crednr Noto, quanto á redacção desse artigo, que 
propõe acção contra o fiador e este não o fiador não se desonera propriamonte quan
oppõe ao credor todas as excepções a quo do lhe convem, porque essa desoneração fica 
tinha direito o devedor. Pergunta-se: esse dependente de um acto amigavel ou de uma 
fiado1' não fica sujeito ás mesmas excepções sentença juclicial. 
que o devedor tinha contra o credor 1 

O codigo argentino diz que o fiador tem o O SR. SA PEIXOTO - Não procede a ar-
direito e a obri_qaç(ío ele oppôr ao ceedor gumentação. 
todas as excopções que competem ao de- o SR. SERGIO LoRETO - Sel'ia melhor di· 
vedar. zer q uo elle tinha o direito de exigir a des-

0 SR. SA' PErxoTo-Desde que houve con- onoração. 
luio, o devedor póde oppôr excepção de dolo. · o SR. SA PEIXOTO - A redacção é a me

O SR. SERGIO LORETO-Pódc não haver lhor possível. 
conluio, mas simples inadvortencia ou ne- o SR. SERGIO LoRETO - Fallo dea.nte de 
gligencia do fiador. . mestres, e estimaria se1• bem esclarecido. 

A disposição do art. l.5JÇ) não pôde ser O SR. AMARO CAYALCANTI - Este quando 
absoluta ; é preciso additar- lhe aquella re- lhe convier quer dizer que é livre ao fiador 
stricção. que não tem prazo, declara1·, em momento 

Submetto ainda ao criterio do nobre re- determinado, que deseja desonerar-se. Agora 
lator o que se dispõe no art. l .524- : ..:O ató quo tenha loga1: o acto pratico . .. 
fiador que pagar integralmente n. divida, o SR, SEJRGIO LoRETO - Que const11te juri-
fica subrogado nos direitos do credor contra dicamente a desoneração ..• 
o devedor, mas só pôde demandar cada um O SR. AMARO CAVALCANTI _ ... ou volun-
dos outros fiadores pela respectiva quota.» tario. de accordo com O proprio credor, ou 

Esta redacção, parece, não está correcta. de sentença judicial, até esse momento, digo, 
O fiador que pagar integralmente a divida ha a responsabilidade . 
fica. subrogado nos direitos do credor contra • 0 SR. SERGIO LoRETO _ Então, a redacção 
o devedor, é a primeira parte de um artigo. ficaria melhor assim : «O fiador tem o direito 
A segunda trata da . subrogação contr.a os ,. 
cofiadores. A conjuncção-mas-antre essas de exigir a desonera.,,ão d'.l. fiança.> 
duas partes só se justificaria si na primeira O.SR. AMARO CAVALCANTr-Eu exemplifico· 
não fossa a subroga.ção restricta aos direitos Escrevo hoje uma carta ao credor, dizendo 
do credor contra o devedor. que não me convem mais continuar fiador 

Supprimindo estas ultimas palavras, en- de fulano: esta é a expressão da minha 
tão, sim, a adversativa é admissível. vontade ; mas, emquanto o eredor nã.o con-

Proponho a suppressão das palavras - cardar com isto, . que é o caso do acco1•do, 
«contra o devedor»- para que haja uma re· sou rcsponsavel. 
la.cão logica entre as duas partes do artigo . o SR. SERGIO LoRETo-Mas e artigo diz: 

Não sei si me fiz bem cornprehender. desonera-se quando lhe convier e ao fiador 
O SR. CLovrs BEVILAQUA - Eu acho que o não conviria ficar deprmdente de um acto 

melhor ~ ficar como está. amigavel ou de uma sentença .•• 
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o SR. AMARO CAVALCANTI - No caso de 
sentença judicial, emquanto o juiz não a dá, 
sou responsavel. Tenho a liberdade de re
querer quando quizer, mas até que haja a 
sentença, subsisto a responsabilidade. 

o SR. SERGIO LORETO-Ahi fica a minha 
observação e prosigo. · 

O art. 1.531 está incluido na secção-Da 
extinccão da flanca; no emt.anto, parec@.-nrn 
que ficaria melhor na secção anterior
Effeitos da fiança. Diz elle : « O fiarlor 
pôde oppôr ao credor as excepções qne lhe 
forem pessoaes e ªfi extinctivas da obrigação 
que compitam ao devedor principal , si niio 
provie1·em simplesmente de incapacidade 
pessoal, salvo o caso do art. 1.2A4:» 

Vê-se que se tl·at.a de regu1ar os eifeitos 
da fiança entre fiador e credor, e não. de ex
tincção da fiança. 

o Sit PRESIDENTE-V .. 'Ex. n.ch:i. que o 
art. 1.529 deve occupar a posição do 
art. 1.531 e vice-versa. 

o SR. SERGIO LORETO-Sim, senhor. 
Sr. Presidente. no art . 1. 536 notei um pe

queno defei t > de redacéão. Ahi se diz: 
« O subscriptor só é obrigado a pagar á 
vista d,> titulo, salvo o caso de ter ~ido decla
rado nullo. » 

Entretanto, em vez de uma excepção, o 
que se quer, sem duvida, é est.abelccer um'l. 
rostricção para o cas > em que o titufo tenha 
sido declarado nullo. 

Por isso desejava gue a redacção fosse 
esh : «O sub,criptor só é obrigado . a pagar 
á vist,, do titulo que não tenha sido decla
raLl.o nullo.» 

O SR. SA' PE1x0To-V. Ex. faz do pri:·
.cipal ncces?orio e do acce,sorio principal. O 
pensamento dominante do ar :,igo ó que o 
devedor só ·é obrigado a pagará vista do ti
tulo, e V. Ex. füz disto accessorio. 

O SR. SERGIO LORET0-0 pensamento do 
artigo ó que só ba obrigação de pagamen to 
á vista de titulo que não tenha sido decla
rado nullo, e c>stc salvo é uma excepção ao 
principi > que se quer consagrar ahi, de dar 
ao subscriptor o direito de exigir o titulo. 
(Aparles.) 

O SR: FAmo l/ AL-0 pe'.lsamento prin
cipal é a obrigação de pagar. 

o SR. SERGIO LORETO-Perdão; o que ahi 
se diz é que o suhscriptor não é obrigarlo a 
pagar sinão ~ vista do tit_ul_o; é um_ direito 
que se lhe canfore do exigir esse titulo a.o 
lado tia obrigação de pag,il-o, desde que não 
tenha sido declarado nu :1o·. 

Sr. Presidente, foram estas as ligeiras 
notas que pude tomar,, _porque só hontem 

Vol. VII 

recebi o importante tyabal~o da· .9oromissão, 
hoje submottido á ultima d1scussao .. 

Vejo com s11tisfação que a egreg1a ~OJ!l· 
missão manteve, no art. 1.606. a restr1cçao 
da liberdade de testnr e no ar G. 1. 781 a 
exigencia de declaração expressa da causll 
de desherdação. . 

A ult.ima vez que tive a honra de aqm 
füllar sustentei a constitucionalidade daquella. 
restricç.ão e a sua conveníencia social, em
bora o men honrado mestre, o Sr. conse
lheiro Coelho Rodrigues, sustentasse elo
quentemente o contrario. 

s. E~. chegou mesmo ~. an:tl'mn.r que 
aquella rcstricção era uma rn1qmdade, por
que c,11locava o direito dos. paes em plano 
inferior ao dos fi -hos, obr1gando aquelles, 
velhos a trabalharem no só proveito destes, 
moços' e muitas vezes malandros e ingratos. 

Não pretendo nem posso responder ao 
mestre. . · . 

Lembrarei apenas que o legis~ador, :e: 
strino-indo a liberdade de testa1·, nao obl'1ga 
os pil~S a fazerem fortuna _pa~a os -~lh?s, e 
mais ainda que, si estes sao msens1ve1s ao 
amor filial, é porque são victimJS de uma 
deformidade moral, curavel ou nao. 

No primeiro caso, si os paes não _se esfor
çaram para corrigil-os pela educaçao e pelo 
exemplo a culpa é sua e não dos filhos. 

No segundo caso, isto é, si a deformidade 
é insana vel, esses filhos devem antes mere
cer a cotn· aixão do que o odio dos paos. 

Além disto, aos olhos da sociedade _a fa. 
milia é uma en1.idaclo distincta, o orgao ie 
um todo - orgd,Q familiai· - na exprass_ao 
de Cimbale. · 

E o pa.trimonio de uma familia nã') pôde, 
não deve ser exclusivamente dos paes. As 
e0us1s que pertencem a es~a ~a.milia fica~; 
por assim dizer, comprehend1das na p:iri
pheria das pessoas ·que a compõem. 

N1ir devn, porém, tomar ma.is te!D-Pº á hon
rtida Commissão, c:1jo trabaltio amda. mua 
vez louvo. · . 

E façci vo tos mil para quanto antes esto 
codigo seja decretado. 

Tenho concluído. (Muito bem; inuito bem.) 

O Sr. Fabio Leal-Sr. Presidente, 
venho apenas pcdil' um esclarecimento á 
Commissão sobre o art. 78, n. 3. 

Diz este artigo nesse numero: . 
« Na acquisição <.los d_ireitos vigoram as 

regr,1s seguintes: 
3 . a. o~ dil'e1tos compl,.itamente adquiridos 

dizem-se pres')ntes; aquelles, porém, cuja 
acrtui.,i<;ão uã.o se operou completamente, di
zem-se futuros. 

O direito futu1·0 é dofcrUo quando a acqui
sição só depende da vontade do respectivo 

iG 
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•sujeito; e nãd deferido quando depende de 
factos ou condições -que podem falhar. » 
' Quanto á redac_ção da primeira parte deste 
n. 3, direi que olla está clara, talvez mere
cendo apenas sér' trocada a palavra « pre-

•sentes» pela palavra« actuaes ». 
A duvida é sobre o segundo e o ultimo pe

riodos desse numero.' 
Eu desejaria que a Commissão me désse 

uma explicação sobre o que seja direito de
' -ferido e não deferido, o que absolutamente 

não comprehendo. 
O SR. ALFREDO PINTO- Esta disposição é 

_do projecto revisto; não foi modificada nem 
pela Commíssão Geral, nem pela Commis
são de Redacção. 

O 8R. FABIO LDAL-Talvez bastasse ape
nas a lªparte do n . 3: « Os direitos com
pletamente adquiridos dizem-se actuaes; 
aquelles, porém, cuja acquisição não se ope
rou completamente dizem-se futuros» • 

o SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO - Penso que 
o sentido dessa disposição é o seguinte: O 
direito futuro reputa-se deferido, fazendo 
parte do patrimonio do individuo, quando a 
acquisição só depende da vontade delle; e 
não deferido, não fazendo parte do patri 
monio, quando depende do facto ou con
dições que podem falhar. E,. esta a in
terpretação que eu dou. 

o SR. FABIO ·LEAL - Em todo o caso, vou 
apresentar emenda nesse sentido. 

O Sr. Solidonio Leite- Confiado 
na bondade e tolerancia de V. Ex. e da il
lustrada Commissão que dignamentepreside, 
vou submetter á sua _esclarecida attenção 
ligeiras considerações relativas a alguns ar
tigos do Projecto a cuja votação não assisti. 

Antes, ·porém,dc fazel-o, apontarei alguns 
dos mais importantes enganos que esca· 
par11m na impressão ultimamente feita. 

Só tive tempo de examinar os art. 1.290 a 
1.450. 

No art. 1.298 houve omissão na referen
cia feita, deixando-se de mencionar os 
arts. 1.293 e 1.304 ; ilo art. 1.327 sahiu re
cebe,·, em vez de recebei, ; no art. 1.330, 
além de um não de mais, na 4ª linha,ha mo
dificação incompleta da redacção do art.1.526 
do Projecto revisto; nos arts. 1 . 362 e 1. 363 
repetiu-se, com uma ligeira alteração no so
gundo, o disposto nos dous ai·tigos anteriores; 
finalmente, no art. 1. 371 houve engano nas 
referencias, dizendo-se arts .1. 369 e l. 370 em 
vez de arts. 1.357 e 1.358. A numeração do 
ultimo artigo refe_rido, o 1.367, deve ser al
terada çom a suppressão necessaria dos 
arts. 1. 362 e 1.363. . -

Passo agora ás observações que julguei 
dever sebmetter á attenção de V. Ex. 

.Começarei pela relativa ao art . 1.291 (ou
tro'ora 1.483), que dispõe, logo em seguida 
á definição do contracto de deposito: 
· «Este contracto é gratuito, mas podem as 

partes estipular qualquer retribuição pelo 
deposito» ; e accrescenta, em alínea: « O 
depositario deve prestar, na guarda e 
conservação da cousa depositada, o cuidado 
e diligencia de que é capaz para o·bom 
desempenho do deposito, e restituil-o .... 
etc.» 

Nenhuma relação existe entre as duas 
partes do artig~ : na primeira, que se pr~n~e 
ao artigo antor10r, completando a defimçao 
do contracto, declara-se que elle é por sua . 
natureza gratnito; na segunda, indicam-se 
as priilcipaes obrigações do deposi',ario; e 
pelo syste : a do Projecto as obrigações de 
cada uma das par~.es são destacadas e_m 
disposições especiaes, até em secções d1s
tinctas. 

A primeira parte de~ia consti~uir. para
grapho ou alinea do artigo anterror, Já por
que é um complement? da_ ~efinição. que 
neste se dá, já porque esta red1g1do em forma 
de parag-rapho ou alinea-«Este contracto ... » 

Quanto á segunda parte, seria de toda a 
conveniencia, para evitar duvidas futuras, 
que ficasse constando dos Ã~naes. a razão 
por que sómente do depostt_ar10, CUJa respon
sabilidade deve ser apreciada com menos 
rigor do que a do mandatario e a do gestor 
de neg-ocios, se exige maior diligencia do 
que a· habitual, com que se content.ª.º Pr?
jecto nos arts. 1.324 e 1.361. A d1llgenc1a 
habitual é difl'erento da diligencia de que se 
ê capaz; todo o mnndo é ~ap3:z de cuidados 
maiores do que oJ que ordmariamente tem. 

Seria bom harmonizar o art. 1.291 com 
os arts. 1.324 e 1.361, ou, pelo menos,de~xar 
fó1•a de duvida que não se exige do deposita
rio maior diligencia que a exigida do man
datario e do gestor de negocios. 

O art. 1.296 estatue : «O depositario que 
por força maior houver perdido a cousa de
positada e recebido a importancia do respe
ctivo seguro, deverá entregar esta ao depo
sitante ... » 

Peço licença a V. Ex., Sr. Presidente, 
para ler o pouco que eu disse a respeito 
desse artigo : «O objecto ou a importancia 
recebida delo deposita1•io póie não ser pro
veniente de ::;eguro ; e razão não existe para 
em tal caso deix'!,r de ser entregue ao de
positante. Supponha-se um deposito de ani
ma.es, ou de generos alimentícios, que o g.e
positario tenha sido obrigado a entregar em 
occasião de guerra ; ou um deposito de des
infoctantes feito em uma cidade, depois in
vadida por terrível . epidem,ia, onde sómente 
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com grande demorá poderiam chegar os rie
ce.;sarios elementos e recursos de defesa 
sanitaria. ·Pelo fücto de não haver seguro 
em bes casos, segue-se que não deve ser 
entregue ao deposit.ante o que for obtido em 
lugar do deposito i Ninguem o dirá certa
mente.» 

Por esses motivos o de acc .rdo com a 
doutrina de Pothier (n. 44) consagrada nos 
codigos que citei, propuz o restabelecimento 
do art. l.425 do ProjectJ primitivo, cuja 
red 1cção é um pouco differente. 

Arts. I. 308 e I. 309. Pe: o facto 1 :e se ter 
dito no final do primeiro destes artigos 
«salvo provando que taes factos· não podiam 
ter_ sitio evitados», dispoz-se no segundo : 
«Cessa tambem a responsabilidade dos ho-
teleiros ou alberguistas · nos casos do ar
tigo antecedente occorrendo força maior, 
como sejam .. _. etc.>> 

Ha na re'1l.acção dos d0us-artigos diversos 
inconvenientes : firmando-se no primeiro a 
responsabilidade dos hoteleiros, estabeleceu
se uma restricção que devia ser reservada 
para o segundo:, em que figura a outra ; 
além disso, no art. l.309, diz-se : Cessa 
tambem a responsabilida .. e, quando antes· 
não se disse que a responsabilidade cessava. 

Accresce que, em vez de_ albergueiro, pala
vra que se encontra em todos us diccionarios 
da lingua e no Codigo Civil portuguez, em
prega-se em ambos os artigos a palavra al-
berguista. · 

art. 1.316, resulta. do começo de execução. 
Além disso, a expressão em seu nome, que, 
conforme lembrei, tem _ sido criticada pelas 
melhores autoridades e repel ida por muitos 
codigos, importa certa desharmonia entre o 
que se dispõe no artigo e. o disposto no ar
tigo 1.331, que prevê o c1só em que o man
da.tario age em seu _proprio nome, sem dei-
xar de subsistir o mandato. · 

No art. 1.313, em boa hora introduzido 
sob proposta do illustrado Dr. A!fredo Pinto, 
ju:go conveniente supp1·imir a palavra iettra 
que se lê no § 4°. Nos lagares, como esta 
Capital, em que os tabeiliães só reconhecem 
a le.ttra dos documentos escriptos na sua 
presença, a exigencia do reconhecimento da 
lettra seria sobremodo vexatoria e até inex
equivel. 

O citado § 4° crea direito novo. Pelo 
decreto n. 79, de 1892, mesmo sem o reco
nheciinento da firma, o documento particular 
vale contra terceiros desde a data. do re
gistro em notas de tabellião, da apresenta
ção em juízo, @u da morte da parte que o 
assignou. 

Esta. doutrina, segundo a qu~l os do
cumentos particulares só se reputam data-
dos, em relação a terceiros, desde o dia. em 
que for constatada. a sua existencia por um 
acto solemne legal, é consagrada pelos 
codigos francez (1.328), portuguez (2.436) e 
outros, e já o era entre nós antes do decreto 
n. 97, por avisos e decisões. (Muito bem; 
muiio bem.) Por essas razões, a\ém de outras, · propuz 

a seguinte redacção, depois de pedir a sub
stituição rle alberguistas e a suppressão das O Sr. Amaro Cavalcant i diz 
palavras flnaes do primeiro dos artigos desde que, quando se discutiu a parte do projecto 
-salvo: relativa ás obrigações, lhe pareceu necessa-

Art. (actual 1.309). Cessa a responsabili- rio definir alguns institutos. 
dade dos· hoteleiros e estalajadeiros no caso _ De al~uns fico? certo que 8uas eme~das 
do artigo antecedente : nao seriam acceitas, mas de outros a.creditou 

. . . . . que fossem acceitas na redacção final do 
1°, s1 provar~~ que os factos preJud2c1aes ·Projecto. 

a~s hosped~s, VllJ:Jantes _ou freguezes nao po- Não as vê, entrehnto, contempla-ias na 
d1am ter sido evitados , redacção final e pediria ao . illustre relator 

2°, occorrendo força maior, como sejam : da. commissão de redacção lhe informas3e si 
escalada ou assalto do exterior para o inte- as emendas não foram contempladas por não 
rior do edi:flcio, roubo á mão armada ou deverem ser, si por esquecimento. 
facto semelhante.» ' Si foi ;;or esta ultima razão, indicará o 

O primeiro artigo se limitaria a estabele- logar da parte geral onde cabem as defi.ni
cor os casos de responsabilidade, ficando re- ções do dólo, culpa e caso 'fortuito. 
servados para o segundo todos os casos em Poderiam fi.ca.r como alínea ao paragrapho 
que tal responsabilidade ceasa. do art. 89. 

O ar&. l.312 dispõe : « Tem logar o man- A um aparte do Sr. Oliveira Figueiredo 
dato quando alguem confere a outrem pode- explicando que a commissão acceitou as defi
ras para que em seu nome pratique ... » nições ele culpa e caso fortuito, c9nsigna.11do

Por diversas razões, que expandi no meu as nos arts. 1.098, paragrapho unico, e 
relatorio, julgo conveniente modificar a re- 1.100, paragra.pho unico,deixando de acceitar. 

- 'dacçã.o deste artigo, Para que exista o man- a definição do dôlo, porque tamhem não 
dato, não basta que alguem confira a outrem acceitou as de simulação e de fraude,responde 
poderes ; é preciso que haja. acceitação, ex- o ora.dor que ifüiste pela definição do dólo, 
pi:essa ou ta,cita, __ (lUe, conforme ~ispõe o que é indispensavel. O_Ldôlo é o genero; 
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desde que se o define tem-se dado a noção 
da dissimulação e da fraude, que são apenas 
nuances. 

Neste sentido envia uma emenda ao artigo 
96, para que rfelle se estabeleça a definição 
em alínea. · 

Outra observaç-ão que fará, ê referente ao 
art. 131. 

Quando o artigo foi redigido, não tinha o 
126 o paragrapho uriico, que nelle agora se 
vê, de modo que a roferencia que no art. 131 
a elle se faz exige uma modificação no sen
tido de ficar bem claro o pensamento do 
artigo; entrega ao Sr. Clovis a modificação 
a fazer, que tom por fim evitar qualquer 
confusão entre prazo resolutivo e · condição 
resolutiva. 

São cstrts as observações que tem a fazer, 
e não as concluo sem louvar a Commis,ão 
pelo seu bello trabalho , que revela a maior 
sommíl. de esforços e competenci.1 em as-

. sumpto de tal importancia. (Muito bem.) 

O Sr. Oliveira I<'igueiredo -
Sr. Presidente, devo explicar o.o Exm. Sr. 
Dr. Amaro C:i,valeanti o modo por que pro
cedeu a Commissão. 

No seio desta Commissão foram apprv
vadas algum;;S emendas do Sr. Dr. Amaro, 
consignadas em meu parecer, emendas que 
se acham mencionadas em divor@os o.rtigos, 
só tendo deixado de ser attendida a definição 
de d0lo. 

A commissão do redacção entendeu, depois 
do novas ponderações, que, desde que não se 
definiam outras pafa vras ornprogadas no 
Projecto, ora melhor abster-se de defini!'. o 
dólo, rorque pareceria uma cont,radicção 
comsigo mesmo - dar-se ao trab .•, lho do de.
finil-o e hão definir ouLras expressões. En
tendeu que isto -deveria ficar para a dou
trina. 

Foi o que vingou na maioria da Commissão 
e por isto rleixou de ser mencionada a defi
nição lle S. Ex., que aliás tinha sido appro
vada pela Commissão. 

Tol!as as demais emendas de S. Ex. estão 
consigo adas. 

o SR. LUIZ DOMINGUES- Mas ahi ha uma 
definição de culpa. · 

o SR. OLIVEIRA FIGUEIRED0-HO. uma ex
plicação, dizendo que a culpa-consiste nane
gligencia ou má fé. 

0 SR. AMARO CAVALCANTI - Má fé já ê 
dólo. 

o SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO-Copiei fiel
mente a emenda. Roc:amo, Sr. Presidente, 
as emendas propostas pelo Sr. Dr. Amaro. 

o SR. AMARO CAVALCANTI - Sim. V' Ex. 
mande que venham as emendas impressas •. 

Lá não ha isto e, si ha, está errado. (Ha 
outros aparfe3.) 

o SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO-A culpa con
siste na negligencia ou má fé, ê o que está 
lá. Não alterei ; transcrevi a emenda apre
sentada aqui. 

o Sa. AMARO CAVALCANTI- Pois incorreu 
em culpa. Transcrevendo ahi- má fé-não 
commetteu dó lo. 

o SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO-Dólo é outra 
cousa. 

o SR. AMARO CAVALCANTI- Na minha 
emenda não. se trata de má fé. 

Aliás. isto é uma questã,o de redacção, 
e quando nós chei:\'armos a este ponto, ve
remos qual a mell10r. 

o SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO - Acceitei 
esta redacçã,c., sem reluctancia, porque com
prehendi assim. Tr:1nscrevi exacbmonto a 
definição dada. (Mostrando o autographo.) 

Está aqui com a lettra do V. Ex. : 
«§ 3°-dá-se culpa quando o individuo pro

cede negligentemente ou com má fá.>) 
o SR. AMARO CAVALCANTI-Ahi a culpa ê 

minha. Errei; a má fé ê sempre dólo. 

1 O Sr. Fabio Leal-Sr. Presidente, 
pedi a palavra parn. pedir -A Commissão uma 
explicaçªo que deverá servir depois para 
interpretação do art . 17, pat'a.grapho unico. 

Tem havido questões repetidas a respeito 
da constituição das Roc iedades cstrangofras-e 
do artigo, como está redigido, parece que as 
sociedades estrangeiras veem formadas, vem 
com a sua pessoa jurídica de fóea, conforme
ª lei da sua nac:ional" da.do e nos actos · que 
aqui exercem dev_!lm subordinar-se ás nossas 
leis ; mas · as nossas leis nada teem com a 
sua constituição. E' p 'Ociso fic :w claro; si, 
a subordinação que este parag1·apho unico 
estabelece, refure-se á sua constituição ou 
simplesmente a actos da sua constituição. 

o SR-. OL1VEIRA FIGUEIREDO-A tudo, 
O SR . · FAmo LEAL- Como V. Ex. é um 

dos rodactores e diz que se . refere a tudo, 
ficaremos sabendo ... 

o SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO - E nunca 
houve d11vida no seio dn. Commissão. 

O SR. FABIO LEAL-Precisamos saber isso, 
porque na Ing 'ater ra, por exemplo, associe
dades são organizadas de maneira muito 
divcraa daquella por que o são entre nós. ·· 

O SR. SALVADOR MoNiz- As sociedades , 
estrangeiras ficam sujeiias ás regra esta
belecidas nas nossas leis para o sou func
cionamento ; mas, si qu izerom està.belecer 
agencias, succursaes, , equiparadas -ás nacio< 
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nnes, deverão submetter essas agencias e 
succursaea ás regras determinadas pela. con -
stituição, ragistro e publicidade das socie
dades nacionaes. 

o Sa. ALFREDO PINTO-A minha emenda 
foi ao art. 17; a emenda do pâ.ragrapho 
unico fui do Sr. Azavedo Maeques ; mas a 
idéa é que as ditas sociedades se subordinam 
a todas as leis b1·azileiras. 

O Sa. FABIO LEAL-Perfeitamente. 

O. Sr. M. F. Oorreia-Aexemplo 
dos diversos oradores q ua o precederam vem 
pedir esclarecimentos á illustt·ada Commis
são de Redacção . 

Refere-se á palavra «ordinarioi>, no § 3° 
do art. 3°. que em sua opinião deve ser sup
primida. 

A um aparte do Sr. Alfredo Pinto, diz o 
orador que mandará uma emenda de accor
do com seu modo de pensar. 

O Sr. Andrade Figueira (·) 
O Sr. A.1naro Oavalcantl diz entende que a discussão da redacção final 

que, si estivesse presente quando se discutiu não deve obedecer ao mesmo escopo a que 
està parte do projecto, teria chamado a obedeceu a di,cus3ão do projecto. Então, 
attenção da Commis~ão para a importanciu, tinha logar a discussão dos princtpios dire
do assumpto. Como,porém, esta agora aberta ctoresda sciencia, das legislações comparadas, 
discussão sobre a rêdação final, approveita- dos precedentes da legislação; agora, porém, 
se desta opportunidade para dizer algumas deve se présumír que a discussão está limi
pala vras, mesmo porquo não se póde conser- tada ao que fui vencido e, por,anto, continúa 
var eni silencio depois das explicações que o orador-deve se tratar de examinar o 
acaba de ouvir. merito do vencido, ou fosse elle mais con-

veniente ou não fosse. Ou ha, ou não ha pessoa jul'idica es- · 
trangeira. Si ha, ella Yem formada. já., si Neste exame, a que se vae entregar, o 
não, é brazileira, obedecendo ás leis bra- ponto capital, que se deve ter em vista, é 
zileiras. evitar que, na redacção do projecto e3capem 

incoherencias, contradiçõB5, di~s':mancias, em 
E' . um ponto de vista juridic.o dos mais me- pontos de doutrina, porque aquelles que são 

lindrosos e;te, sobretudo para os quo teem legisladores e aquelles que teem sido,como o 
tomado parte na arlministração publica, e o orador, procuradores de feitos, s:tbmn todos 
orador já teve occasiã.o, quando Ministro do que o que ha de mais inconveniente, na lei, 
Interior, de occupar-se dEi questões referen- são exactamente essas diss0n:\nchs, incon
tes a este assumpto. gruencias, que autorizam pleitos todos elles 

Esta questão de saber qual o valor das pes- fundados em um texto da lei,em uma phrise 
soas jurídicas estrangeiras não é nova. Al- dubia e em d·.vergencias de suas disposições. 
gun3 escriptores lhe dão tal valor que che- Ora, infelizmente, na: redacção do pro
gam a admittir que, vindo ellas feitas do es- jecto que se acha em discussão, apezar de 
wangeiru, são tão respeita veis _como as · todo o trabalho herculeo que a illustra la 
pessoas pltysicas, e, assitn como a estas CJrnmissãó de Redacção teve de empregar 
acompanha sempre o seu estatuto pessoal, em tão poucos dias, abundam essas incohe· 
assim tambem as pessoas jurídicas dev.em renc_ias, dissonandas' e mesmo contradicções 
ser respeitada,s e merecer iguaes attenções. em pontos de doutrina. 
- E' demasiado rigor. Outros escriptores, do Vae .seguir a mesma ordem do Codigo e 
lado opposto,não atlmittem, não reconhecem naturalmente terá de fazel' remissões aos ar
as pessoas jurídicas est1'angeiras. tigos. que achar em con.tradicção, nos pon-

0 regulamento n. 2.611, de 17 de dezem- tos que for examinando». 
bro de 1860, dispõe nos arts. 46 e 47 que é Dispõe o art. 8º _: 
licito ao Governo dar ou negar autorização « A lei nacional da pessoa rege o seu es· 
para uma sociedade anonyma estrangeira tido e c 1p:,cídade civil; as relações pessoaes 
fünccionar no Brazil. dos conjuges e o regímen dos bons no casa-

Não lhe é licito, porém, alterar os esta- mento. 
tutos dessas-sociedades. Si, porém, os conjugas f0rem de nacional 

A ques~ão fundamental que deseja ver es- lidade dilferente prevalecerá a lei nacion:t
elarecida, é,portanto, esta: deve ser respei- do marido.» 
tada a organização que essas emprezas tra-
zem do estrangeiro/ou pôde o Governo alte- Is\o não rn póde dizer. Si prevalece a lei 
rar-lhes,-modificar-lhos os e;tatutos 1 nacional do marido, não é poeque os con-

Limita-se a estas ob3ervaçõas porque não juges são de nacionalidade dilferente; mas 
p,óde mais discutir a mate:ia. sim porque elle é marido o ella mulher. 
· A illustrada Comrnis;;ã.o dará ás suas con-
siderações o valor que ellas merecerem, 
(Muito bem i muito bem.) (·) Es!e di~ctmo não foi revisto pelo or&dor, 
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Em direito internacional privado, a lei que ldto é o direito publico, o principio geral;. 
determina as relações é a dl nacionalidade regula nacionaes, estrangeiros e todo o 
·do marido, porque ainda não se pó;e equi- inundo. Como, porém, ha um certo numero 
·parar o marido á mulher. Elle exerce o de relações jurídicas que não podem obede
pader marita1, -e o seu estatuto dá Jogará cer á lei brazilcira, por isso que tiveram a 
nacionalidade. sua _5éde em paiz estrang_eiro, tiveram a 

Esta phrase do artigo vae dar origem a sua origem, por vezes remota, em lei 
muitas duvidas. estrangeira, · d'ahi vem admittir-se, como 

O que convem, em vez disto, é restabelecer principio subsidiaria de direito interno este 
a emenda que apresentou, dizendo que a ca- principio de direito privado. Portanto, 
pacidade da mulher casada seria regida pela qualquer que seja o principio que se adapte, 
lei dajacção do marido e accrescentando tam- este principio de applicar a lei estra.n
bem que o mesmo succederia quanto á con- geira no paiz já é um principio subsi
dição civil dos filhos durante a menoridade. diario,que vem supprir a falha da lei nacio-

Isto não está no Projeçto e não se sabe nal, em casos dados, pe1a lei estrangeirà. 
qual a lei estrangeira que deve regular a Esta é a concepção fundamental do direito 
condição civil da mulher casada e do filho internacional privado e a maneira de con
menor. _cilial-o com o direito privado; não ha du
. A emenda que apresentou foi rejeitada e, vida. 
na occasião, se disse que era isto asonmpto Já se vê, portanto, que o legislador tem a 
da Parte Es1 Eciul. faculdade de escolher o principio que mais 

Pareceu-lhe que não era aquer_e o lagar energico pareça, ou preferir a lei nacional 
mais conveniente .; r;ias não ha nada no daquelle de cujas relações se trata, ou a do 
Codigo regulado a este respeito e é essencial domicilio ·etn que contrahiu os direitos e 
regular este ponto. Isto que ahi está é um obrigações, ou a da residencia. 
desvio das regras e dá uma triste idéa da Elle tem a escolha, e este principio tem 
culturajuriêlica, brazileira ~ido adaptado segundo os diversos estados de 

Pensará o estrangeirJ - diz o orador - educação ; mas adaptar um e• outro ( e o, pro7 
qne nós igualamo)} tanto as condições d.) ma- jecto adapta até os tres), isto é antiJuridico, 
r ido e da mulher. que só quando eUes forem é contra a razão·de direito. 
de nacionalidade difl'ereote prevalecJrá a do Si o principio da nacionalida•ie, que foi o 
inarído, quando a verdadri é que deve preva- preferido no pr9jecto, e quanto ao orador 
lecer a deste.sejaqualfura nacionalidade, bra- com boa razão, porque é tradicional, não 
zileira óu estrangeira, porque dleé mal'ido. tem energia, potencia, extensão bastante, 

Já disse que falta o parap1·apho sobre a adapte-se o do domicilio; mas procurar casar 
capacidade dos filhos. I.sto é objecto_ de uma os dous, abaolµta.mente não: seria procurar 
lei nova, é previsto em todas as legislações, casar a agua e o oleo . . 
mas esc_apou aqui.· . . · Na lei não se pôde dizer idto. . 
· O mesmo artigo tem um paragrapho unico Sabe que o autor do projecto pretendeu 
com que não pôde de todo concordar : autorizàr-se, para isto, no voto do Cong1·esso 

Diz es.,;e paràgrapho : de Oxford, celebrado na Inglaterra, que a.con-
« Será, entretanto, applicada subsidia.r[a- sellíava o principio da nacionalidade com este 

mente a lei do domicilio e, na falta d.es·Ge, a adiminiculo do domicilio para os casos em 
da residencia: que o individuo não tivesse patria ou ti-. 
r !, -quando a pessoa ... » . 

Não pôde absolutamente concordar com 
.este paragrapho. Em primeiro lugar, elle 
fórma uma dissonancia no systema do pro· 
jecto, que admittiu o principio da naciona
lldade, para determinar a .capacidade pes
soal dos estrange•iros residentes no Brazil ; 
o, no p:i.ragrapho unico; esta disposição já é 
cm si direito subsidiaria, porque o. direito 
commum, o que regula no Brazil, está es
cripto em artigo. anterior. E' o art. 2° que 

diz: « A l0i é · obrigatoria em todo o 
territorio brazileiro, nas suas aguas 
e no estrangeiro, até onde se estender 
a rna extraterritorialidade, reconhecida 
pelo direito ou pelas convenções inter
naciona,es_. >> 

ves3e duas ; mas recordou, o lembrará 
novamente, que essa dispo.;ição era suggeri
da por _legistas de um paiz que nunca conhe
ceu o · principio do direito internacional 
priva.do. -

E' sabido que n:a Inglaterra, como nos Es-_ 
tádos Unidos, o principio era da territo
rialidade da lei. E' com muita difllcul
dade que a doutrina tem procurado abrir 
caminho nesses dous paizes para o principio 
do direito internacional privado, e a melhor 
prova de que o tem feito sem princípios 
que a dirijam é. que tem variado. Nos Es: 
tados-Unidos dizem hoje que está admittido 
o principio do domicilio ; mas não está,
porque os grandescommentadoreil da Consti-
tuição americana se referem por vez ':ls a lei 
que determina a capacidade. ora ao domi· 
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cilio no sentido juridico, ora á lei IlD.Cional _para dous casos, em que, aliás não h:i.via ne
do domicilio de origem. e para tirar duvidas cessidade de crear lei alguma, .sendo um o 
dizem do nascimento. cal;1o em que o individuo ~ão tem patria, em 

Na Inglaterra, a mesma cousa. que, porGanto, é applivel a lei brazileira., 
Não ha duvida que nesse paiz os juris- não por principio de extraterritorialidade, 

consultas teem sido forçados a abrir mão da mas por principio de direito in \erno. 
antiga severidade da lei territorial para Si o principio dominante no Brazil é a na
adm1tiirem, ora o domicilio, ora a lei nacio- cionaliJ.ade, e o individuo não tem nacionali-
nal. dade, rege a lei brazileira, a lei terl'itol'ial. 

E elles oteem fe:to C?D?- aq~elle bom senso O SR. CLOvrs BEVILÂQUA- Póde não estar 
e ta~to com que o esp1r1to · rnglez costuma no Brazil. · 
mamfestar-se. 

Quando applicam o direito em relação a O SR. ANDRADE FIGUEIRA- A relação ha 
paizes que admittem o principio do domici- de ser julgada no Brazil; está se legislando 
lia, adaptam O pr:ncipio do domicilio; quando para o Brazil, este principio de direito inter
applicam a lei a paize3 que admit,em oprin- nacional é para ser applica.lo pelos juizes 
cipio da nacionalidade, preferem a lei da brazíleíros; não· se está fazendo codigo de di
nacionalidade. reito internacional privado, mas lei de di
. Mas isso é meramente empyrico, per- r.eito civil, para ser applic:~da ás relações de 
tence á jurisprudencia, vae para o common direito privado. · 
law ; não é princípio director de sciencia O SR. CLOVIS BEVILA.QUA-Devemos atten-
de legislação. .der ás leis que presidiram a formação da 

E nós,-conti.nua .o orador,-que estamos relação. 
fazendo obra de legislação, devemos pautar O SR. ANDRADE FIGUEIRA-Para esses que 
a nos~a obra por princípios racionaes ·e não teem patria. é f01•çqsamente a lei brazi
não nos devemos apartar desse principio leira a lei territorial. O illustre apartista 
quando temos uma legislação que sempre não mostra um só escriptor de direito inter
consagrou o principio da n,1cionalidade. naci_onal privado que não o diga: desde ·que 
· O SR. CLOvrs BEVILA.QUA - No Congres- falta o principio da nacionalidade ou do do

so de Haya já não havia preponderancia de micílio, é a lei territorial da residencia que 
juristas inglezas. se applica. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Havia de to- o SR. CLOVIS BEVILA.QUA-Posso trazer o 
das as nações, havia-da Allemanha que, nesse testemunho de dez ou doze escriptores. 
tempo, admittia o principio de domicilio; e O SR. ANDRADE FIGUEIRA. diz· que conhece · 
hoje, ao contrario, da Allomanha, que quer e que tamber_n tem lido, mais pu menos os 
marchar para a unidade, adoptou.o princí- mesmos escr1ptores que S.Ex. tem lido; mas 
pio da nacionalidade. . não conhece_ nenhum, em_ um caso destes, que 
. Em todo o caso, são votos de congresso; mande apphcar outra lei. 

não são princípios scientificos... · O SR. CLOvrs BEVILAQUA-V. Ex. acaba 
. . de reconhecer que as confe1•encias de Oxford 

OS~. CL0v1s BEVILAQUA -- Das mais altas e· Haya estabeleceram este pr incipio 
summ1dades. . · . . . o SR. ANDRADE FIGUEIRA. já explicou 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - e..:·· prrnch. que se tratava da Inglaterra, paiz que ' não 
p~lmente trat~_ndo-se_d~ uma naçao qu~ t~m tinha principio... · 
feito consagraçao trad1c1onal, desde o d1rNto . 
romano, através da média idade até hoje, . O SR. CL0-y1 s BEVILAQUA-A Hollanda 
do principio da nacionalidade, o qual está tmha. . . 
sendo preferido até pela confederação da Al- O SR. AN!)RADE FIGuEIR~-Sim ; mas es
lemanha que passou sua vida jurídica, de se- tava conqmst?'ndo a adhesao da Inglaterra, 
culos, em torno do principio do domicilio, quo era e~qmva, do mesmo modo que os 
mas que.quando quiz unificar o seu direito e Estados Umdos; o fim erc1 dar um caminho. 
apresentar-se como uma nacionalidade aban. Era natural, . para quem queria sahir do 
donou o domicilio e adaptou o principio da prin?i:P~º territoriéJ:l, ir_ até o principio do ' 

. nacionalidade. Nós que temos viv'ido com domrctho ou d.1 n.1,c10nal1dade. Mas o Brazíl, , 
o principio da nacionalidade, havemos de- qu0. tem a fortuna de possuir uma legislação 
abandonal-o i rac10nal, que, afinal, tem conquistado a 

adhesão do mundo inteiro, não tem o di
r~ito de recuar, sobre!udo para casos espe
ciaes para os qua.es nao é preciso inventar 
princio ilen~um. <;> i~dividuo não tem patria 
-rege a lei braz1lc1ra ; ou tem duas patrias 

O SR. CLov1s BEVILAQUA - Não se aban· 
.dona. · · 
_o SR. -ANDRADE FIGUEIRA - diz que o 

dr, Clovis abandona, julga-o insufficiente 
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não póde invo_car nenhuma dellas, applica-se Commissão, porém não me foi possível 
a. lei brazileira . acceit:.11-as em sua totalidade, nem as de sua 

Neste assumpto é o ora.dor um pouco in- maioria, porque aduptava como principio 
sistento, porque tem grave responsabilidade. regulador da capacidade das pessoas a lei 
Teve a honra, talvez por engano do ex-go- do domicilio, nem as de sua minoria, 
verno imperial, de ser membro- do um Con- porque adaptou a lei da residencia'. 
gresso Jurídico, que se reuniu em Monte- «Qualquer das duas bases aduptadas domi
vidéo, para fazer um tratado sobre direito nava. por sua influencia. as relações de 
internacional privado. Alli sustentou como direito que o projecto de trata.do estava dea-
pôde o principio da nacionalidade, em oppo- tina.do a regular. . 
siç-ão aos seus collegas do Congresso, que e$- «O Governo que tenho a honra de represen
tavam influencia.dos pela idéa. do domicilio, tar neste Congresso·, não pôde celebrar 
idéa que lhes foi suggerida. pelos escriptos trata.,os que se opponham aos princípios 
do saudoso brazileiro Telxeira Freitas, como fnndamentaes da legislação patria e esta 
este havia sido influenciado pelos escriptos repousa sob1•e o principio da nacionalidade 
de Savigny. como norma reguladora do estado e da. 

Deixou o orador de assignar este tratado capacidade geral das pessoas. E' um princi
por divergencia capital sobre este ponto, e . pio consignado na antiga legislação por
por essa occasião, tendo de fuuda.menta1• o tugueza que o traduzia debaixo da antiga 
seu voto, fez uma resenha. das razões por fórmula dos Estatutos pessoaes e reaes, 
que adop ta exclusivamente o principio da. hoje C.Jndemnada como in!!ufficienLe e incom-
nacionalidade, com exclusão absoluta do do- pleta. -· 
miciliQ. O governo imperial teve conheci- cE' o mesmo principio consagrado por 
mento deste seu voto e approYou-o ; mas, leis recentes, que o tü•aram á antiga fór
posteriormente, até em peças officfaes foi mula, repousando sobre base mais racional 
accusado por não ter fei&o ilemelba.nto tra- e completa, que n~o exige lei particular 
tado. . de caracter civil que regule a naciona-
. Aproveita a. occasião para. ler o seu voto !idade, confiando na lei política. e que 

no Congresso de Montevidéo e ao mesmo por ultimo nenhuma distincção faz entre 
tempo justificará a. sua impertinencia sobre nacionaes e estrangeiros na acquisiçã,o e goso 
este assumpto. Realmente, o representante ú.o.s direitos civis quo directamento lhes 
do Brazil, que deixou de assignar um tratado possa corresponder. 
internacional, porque não quiz sacrificar o «Qualquer quo seja o -principio preferido 
p rincipio da. nacionalidade, não tem o direito, pelo Bràzil na codificação definitiva de suas 
cooperando hoje, embora muito fugitiva- leis civis, aquelle é o principio de sua. actual 
mente, para. a lei do seu pa.iz, do preterir legislação, cumprindo respeitar non solum 
esse principio e muito menos de adoptar um ratione autoritatis, sed autol'itate rationis. 
principio opposto-o do domicilio, que re- «Na. vet·dade, o principio da nacionalidade, 
pelliu em um congresso internacional. como regulador do estado e da capacidade 

Pede li~enç:i. para. ler, e deseja até que pessoal, funda-se em excellentes razões juri
conste da. acta da se8são, porque é um tra- dicas e politicas que não se desconhecem, 
balho que foi distribuído pelas secrecarias de sobretudo si o compararmos com os principios 
Estado, mas não teve grande publicidade, e do domicilio e da residencia. 
é uma justificação do ora.dor que, por vezes, _ «Si o fiin das legislações positivas e o prin
tem sillo accusado por se ter mostrado os- cipio superior do direito é que as leis que re-
q_uivo a celebrar asso tratado. gulam o estado e a capacidade pessoal do iu-

. t"fi - dividuo.o acompanhem por todas as partes; 
Eis a JUS 1 caçao : si o fundamento do Direito Internacional Pri-
«Pretendia. apresentar ao honrado Con- vado é offerecer a maior segurança e esta.

gt•esso uma exposição escripta das razões bilida.de emquanto ao goso dos direitos civis, 
polas qua.es não me foi pos:1iv~l ~cceit_a.r: o onde quer que o individuo se ache, propor
projecto do Tratado sobre D1r01to C1nl; cionando-lhe uma norma fixa e conforme à 
mas 11ão estando ainda impressos os pa- natureza das cousas; si, na contiog·encia das 
recores das illustradas maioria. e minoria.da leis diversas, cumpre preferir aquella que 
Commissão do Direito Civil, aos quaes mais se identifica com a. pesso;L, cousa ou 
devia servir de conte3tação a diLa exposi- acto, que creou ou presidiu a. relação do 
ção, limitar-me-hei a. uma succintu resenha d\reito, não ha duvida que o principio da 
dos motivos de meu proce .. er, com o fito de nacionalidade ó o mais satisfü,torio. 
deixal-o:i consignados nas actas do Con- «A sujeiç-ão á lei do domicilio, qualquer que 
gresso, antes de encerrados os seus trabalhos. seja seu merito sc·.entifico, que nã,o vem 

«Concordo com muitas das disposições de t1.o caso discufü', não é sufllcionte nem deixa 
i\Dlbos os projectos formula.dos pela honrada de ser inconveniente na pratica,, 



CO:t>IGO éIVlL -tiRAZILEiRG 241. 

«Na mesma., si não cm maior censr1ra, in
corro a sujeição. á residoncia, que não é no 
fundo mais elo que a resurreição disfarçada 
do principio feudal da lei exclusivamente 
territorial. 

«Effectivamcnte, com relação a.os estran
geiros que não tenham estabelecido domi
cilio qualificado no pa.iz, regulará ou a lei do 
domicilio anterior ou a da residencia, que 
será. equiparada. ao domicilio para este 
clfeito, como o é para os outros effeitos das 
leis internas. 

«Vem assim a doutrina do domicilio a con
fundir-se ou identificar-se com a ·douteina do 
domicilio de origem, que é a mesma da na
cionalidade, ou com a rosidencia., que 6 com 
razão repollida pela grande incerteza que 
acarretaria ao esta.do civil das pessoas. 
· cA ditrei•ença ~ntre as dout1•ina.s da nacio

nalidade o do domicilio accentua-se, no caso 
em que o individuo troca o domicilio de ori
gem pol' outro que escolha; e neste caso pa
rece bem pouco razoavel c1ue so anteponha 
á loi pattia que pl'esidiu ao seu nascimento, 
·que é poi.• certo um vinculo muito mais e~
treito e profunclo qne o do domínio, a lei de 
outro paiz onde habitou, a.o qual talvez não 
irá. mais, ou só irá. tem_porariamente. 

«A subordinação voluntaria, quo so invoca 
como f1wdamento racional da doutrina. tlo 
domicilio, não é comp:i.ravel com a suboMi
nação quo o homem guarda a respeito das 
leis de sua pat1•ia, nom deixa. do ser atten
dicla razoavelmente mt doutrina. da naciona
lidade por meio da mtturalizaçã.o, que füz 
perder a nacionalidarle antiga o adquirir 
outra nova, a cujas loi1 so subordina. 

«A troca da . nncionalidacle não é tão facil 
como a. tro~a de domicilio, já. por ser 
aquella vinculo mais antigo e mais forte, j,L 
por depender a. naturaliz,tção de leis e actos 
estranhos ; não otl'erece o principio da na
cionalidade em pratica os mesmos inconve
nientes do principio do domicilio, que sendD 
variavel, produz a mesma instabilidade na 
condição civil, que fez rejeitar a lei da siro-

com suas legislações clistinctas, pertencentes 
todos á. mesma nacionalidade e por is3o 
mesmo com uma legislação geral quasi 
commum, coroo a Allemanha e os Estados
Unidos Norte Americanos. Não convirá, 
porém, aos· Estados Sul Americanos, quo 
para povoarem os seus imensos territorios 
desertos carecem o!ferecer aos estrangeiros 
que venham em busca delles, com a certeza. 
e clareza das reg1•as a que ficam sujeitos, a 
mesma base de capacidade pessoal do suas 
leis,pelos qua.es antes se regiam. Os fecundos 
elementos assimiladores com que a P1•ovi
d.encia dotou a raça conquistad9ra desta.parte 
da America preservam-n'a suilicientomente 
contra a invasão do elemento estrangeiro e 
garantem o predominio dos povos e · das 
leis nacionaes, coro as quaes póde fücili
tar·-se a fusão por meio de leis de natm•aJi
zação. E, si, alargando as vistas para o 
futuro, na.da obsta ao patriotismo sul-ame
ricano entrever épocas em que essas nacio
nalid,tdes possam desempenhtn• na histo1•ia o 
mesmo papel que desempenharam suas na
cionalidades européas, não é de bom cJnselho 
privai-as do elemento de for<:a e de iufluen
cia que naturalmente lhes advirá pela ad
opção do principio de extra-territorialidade 
de suas leis nacionaes. 

<o:Creio que devem reputa1•-se como ameri
canos os pt•incipios que sejam mais confor
mes com a boa razão e com o progresso da 
sociedade ; nesse presupposto, tem por ma.is 
americano o principio de naciona.ldade do 
que o do domicilio. Em todo o caso terão de 
reger a. lei ostl'angeira, como é forçoso 
suppôr, na esphera do direito internacional 
privado e sob o regi.meu de qualquer das 
doutrinas; o do domicilio ê uma grilheta mais 
pesada do que a ligeira. e suave grilheta da 
nacionalidade.» 

Foi isso, em resumo, o que disse o orado1• 
naquelle Congresso, o foi com isto que justi
ficou seu voto negativo. 

pl_es residencia. -
«O principio de nacionalidade é uma. base 

ampla, segura e logica para regular no di
reito intern:i.cional privado o e~tado o a 
capacidade dc\s pessoas. E' um principio do 
progresso na sciencia moderna e, em pre
sença do sentimento da nacionalitl.ade, tão 
vivo em nosso seculo, em contrapoosição ao 
principio tlo domicilio, que foi seguido para 
regular a cond.ição das pessoas em paizes 
europeus fraccionados em provincias distin
ctas, cada um$1, com o sou direito particular 

.. vigente em opposição ao de outras e sem a 
unidade nacional. a que chegaram depois de 
grandes revoluções. A · lei do domicilio póu.e 
ainda hoje convir aos Estados confederados 

O principio do nacionalidade adaptado 
pelo projecto é sufficiente para reger as duas 
especies previstas, porque ellas cahem de
baixo do rigor da lei terl'itorial. 

E não se carece de outro principio. 
Em segundo logar, obse1•va o orador o qne 

já. disse na discussão: que, quando so queira 
adaptar o principio do domicilio, como subsi• 
dia.rio de outro principio já subsidiaria, não 
se deve restringil-o a esses dous casos, e 
sim se.deve dizer genericamente-:- quando a 
pessal'., não tiver pa.tr.ia ou tive,· duas. 

De facto, uma pessoa não deixa de .. ter 
patria só por havel-a pm•dido em um paiz 
sem tel-a adquirido em ·outro: lla casos em 
que o individuo não tem patria, porque 
nenhuma das leis a que podia ser submettido 
reconhece-o como tendo-a. 

Vol. vn 17 
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Vae o orador figu1•a1• uma hY}Jothesc muito O SR.. ANDRADE FlGUEIR.A-Na falta abso • 
coimnum. soluta de nacionalidade, elle é regido pela 

O indivi.l.uo que nasce em França, de p,tes lei brazileira; elle cahe debaixo da esphera 
l1ra.zi1Piros, só é brazileiro si vem a estabc- do direito t01•1•i1iorial, do direito local, da lei 
Iecer domicil1o no Brazil ; emqµaoto não brazileira, omfim, não em virtude de direito 
vem, não é brazileit'o o, por outro lado, tam- internacional privado, mas em virtude de 
bem não é francoz,po1·que a lei franceza não sua condição do não ter direito nacional que 
reconhece como francez aquolle que nasce invoc,ir em seu favor. 
em Fran1:,a lle paes estrangeiros. Quando uma nação deixa que se applique 

Eis a.hi um individuo que não tem patria uma lei estrangeira no seu terdtorio, de;ve 
sem tel-a perdido. ter em vista um funu.amento jurídico para 

Não está comprehendido no n. I elo para- isto, e tem. 
gmpho uoico. o SR.. CLPVIS BEVILAQUA-Faz Ullla con-

«Quando a pessoa. não tiver patria»; não se cessão. 
precisa dizer por que. O Sn.. ANDRADE FIGUEIRA- Não é concos-

O n. 11 do paragrapho unico diz: são; é o principio rigoroso do direito, é o 
.«Quando tiver duas patrias, em razão lle respeito ao direito. 

conflicto -não resolvillo entre as leis do paiz Um casamento feito na Italia,. entre ita• 
do nascimento e as do· paiz <l.e origum, preva- lianos, não póde deix,w de ser rogulado, se• 
lecondo quando um delles for o Brazil a lei gundo as leis italianas aqui no Brazil e em 
bfüzileira.» qualquer parte ; é ·a lei-nacional que presi· 

.Tambem não é só neste caso que o indi- diu o a.cto ; a sua nacionalidade os indivi-
viduo tem duas patrias. duos trazem no ·fundo do seu coração. 

Tem duas p.ürias, porquo as dna.s leis po- Por esta. razão, emfim, adopta-se ,; não é 
liticas de dous paiws - supponha.-se do por coucessão, não é por favor, é um prin
BrazJ e da Allemanha, ou <l.o Brazil o da cipio rigoroso de direito. 
Inglaterra-consagram llisposições uoifor- O SR. CL0VJS BEVILAQUA dá outro aparte . 
mos no tocante ao assumpto. 

Assim, 0 filho de inglcz, rntsciilo no Brazil, O SR. ANDRADE FIGUEIRA- Acceita como 
pala lei ingleza, é iuglez 0 , pola brazilelra, t,tl; mas cxttct:J.mente por acceitar acha que 
é brazileiro; 0 d,e allemães, é brazi.leiro por- é sufficiento o quo pretende para reger os 
que nasceu no Brazil e ó allemão, porque casos necesda.rios. 
nasceu de paos allemã.es. Querer admittir uma lei subsidiaria, como 

. Eis ahi: nKo lta conflicto _ entre paizes de limitaç.ão ou como supplomento disto, acha. 
origem; ha apenas disposições uniformes. demais e, neste caso, a lei nacional tem 

todo o cabimento . 
O SR. CLov1s BEVILAQUA- São duas leis, Já cumpriu o dever cl.e .fa.zer o seu 

cada uma decretando nacionalidades di:lfe- protesto e resalvar a sua responsabilidade. 
rentes. Parece que ha conflicto. Não tom o direito do discutir isto sem 

O SR. ANDR.ADE FrnuEmA-Não; cada um voltar a estes asSJ1mptos, porque deixou de 
é declarado nacional pela lei do seu paiz, fazer tratados em nome desses pl'iricipios; e 
que é identica â llo ou1;ros. como cada vez mais esta convicção se arraiga 

O orador diz que supprimiria essa ex- no seu espil'ito, não quiz perder a occasião . 
C(;}pção; basta, dizer-•.. não tiver patria, ou de repellir o principio, aliás repudiado po1· 
tiver duas patrias. outras nações, que em outro tempo ado-

Acha que esta restricção não pôde te1• lo- ptaram. 
gar; o principio de nacionalidade já é direito Uma outra objecção é ao art. 13, que não 
subsidia.rio e para que ainda um direito sub- .diz o que queria dizer. 
sidiario de direito subsidia.rio '? Entra-se As consideNções que fizer,. se1'ã.o relativas 
ássim naquella distinccão da escolastica da a uma. emenda que teve a honra de submetter 
média idade. ao conhecimento da Commissão com o fim 

O que não deseja ó qtte o fu tnro codigo do de rea.liza,i· o principio moderno do direito 
BrazU contenha o principio do domicilio que italiano de dai.' unidade e universalidade a 
as propria~ nações que adoptavam vão re- o,;se instituto jurídico, que a tem por sua na
pudiando. tureza, como são as successões, as fa1lencias, 

o sa. CLovis BEVILAQUA - Não adapta u concurso de credores e sociedades, sobre- · 
esse principio. tudo, anonymas. 

Disse, quandv apresentou essa emenda, 
O SR. ANDRADE FIGUEIRA-Como não ad- que quanto ás fallencias, não cabia. ao co

ópta. 1 O lllustre autoi· do Codigo escreva-o digo dispôr e sim a. lei commercial e que, 
aqui, depois do tantos seculos de progresso! quaD,to a sociedades, como as sociedades es

O SR. CLov1s BEVILAQUA d(~ outro aparte. t.rangei.ra.fl, usavam no Brazil de um dirl?ito 
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estatuarió, de lJill direito extraordinario, 
cqnsignado n9s seus estatutos, com os quaes 
sómente ellas podem ser ad.mittidas a func
cionar aqui na Republica, ahi tinha. logar 
~aturalmente applicar-se a lei eiltrangeira 
sempre que a sociedade fosse estrangeira e 

· áutorizada a funccionar no Brazil. Portanto, 
hão era necessario dispor cousa alguma. 
, Ma:s quanto a successões, ora çiccasião 

aproveitar-se · o codigo, que trata dellas, das 
sliccesi,ões t,mtb legitimas; como neciessaril).S 
para llrmar o principio italiano. da unidade 
o da. universalidade das successões. 

Mas deste principio é claro que faz parte 
essencial a declaração de que deve reger a 
lei nacional tlo fallecido, quaesquer que se
jam os objectos da herança e . em qualquer 
paiz em qu_e elles se achem. 

Sem isto, é uma banalidade. Dispõe o 
art. 13: 

«As successões legitima e testamentaria, a 
ordem da vocação bereditaria, os ~reitos 
dos herdeiros e a intrínseca validade das dis
posições, serão reguladas pela lei nacional 
do fallecido, salvo o disposlo neste codigo 
sobre heranças vagas abertas no Brazil. » 

Quer dizer que, si lwuver aqui no Brazll 
um inventario de italiano, prevalecerá a 
lei italiana para regular as ·successões, a 
ordem da vocação hereditaria, os direitos 
dos herdeiros e a intrínseca validade das 
disposições; mas não quer dizer que esta 
mesma lei, que reger aqui a sua succes.;ão, 
deverá comprehender os bens que elle pos
suir na Italia ou em outro qualquer paiz. 

o SR. CLOVIS BEVILAQUA-Uma vez que 
não ha distincção ... 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA-Perdão; aqui 
é a lei local, isto quer dizer que mesmo á 
successão de italianos, aqui, ha de se appli
car a l~i italiana; mas não quer dizer que 
a doutrina da unidade, da universalidade do 
patrimonio, não quer dizer que a lei de 
successão que aqui regula ha de regular 
tambem os bens situados na Italia ou na 
França. 

Esta é que é a lei da unidade e da univer
salidade ; é lei unica e universal para todos 
os bens em qualquer paiz que elle.:1 estejam. 

Ora, a Commissão, supprimindo estas pa
lavras, que estavam na emenda do orador: 
«quaesg_uer g_ue sejam os bens da herança e os 
paizBs em que se achem collocados», mutilou 
o principio da unidade, da universalidade e 
estabeleceu apenas um est~tuto pessoal. 

o SR. ÜLOVIS BEVILAQUA - Tirou o que 
era desnecessario. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Não era des
necessario. 

Em todas as leis italianas, em que se esta
belece o principio da universalidade da 
successão, das fallencias o das sociedades' 
escrevem-se estas palavras : «quaesquer que 
sejam os bens da herança e em g_nalquer pai:t 
onde se achem1>. 

Ficando esta disposição, o apartista só ap
plica a lei de estatuto pessoal, não applica. 
a lei de estatuto pessoal e rea.l. · 

Primeüo que tudo, o Codigo não cogita 
dos bens que o individuo deixou na Italia, 
em Portugal ou em outro paiz ; e, em se
gundo logar, appliéa a lei italiana para a 
successão que se verifica. aqui, mas não 
comprehende os bens que elle deixou em 
que são cousasoutro paiz. 

o SR. CLOVIS BEVILAQUA dá outro aparte. 
o SR. ANDRADE FIGUEIRA - o autor do 

codigo quer confundir titulo universal da 
successão com universalidade da successão ; 
são cousas differontes. 

o SR.CLOVI s BEVlLAQUA-Está. até definido 
no Codigo. ' 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA -Quer se ver a 
difficuldade 1 Suppondo que o projecto passe 
como está, a herança do italiano compre
henderá moveis e immoveis, o juiz lerá o ar
tigo go e applicará á successão a. lei local, 
porque esta herança constará de moveis ou 
immoveis. 

o SR. CLOVIS BEVILAQUA dá um aparte. 
o SR. ANDRADE FIGUEIRA- Isto não está 

dito no artigo. Si, em vez de empregar as 
palavras· que o orador empregou, tivesse dito, 
« seguird o principio da unidade e da univer
salidade», então, bem, porque é um institutJ 
de direito que tom o requisito de comprehen• 
der os bens, quaesq_uer que sejam, e qualquer 
que seja. o paiz onde elles se achem; mas 
aqui não vê isto, e o juiz ha de se ver emba. 
raçado. 

Isto é essencial. 
A legislação commercial do Brazil já deu 

um pa~so avantajado nesse sentido e precisa. 
ser acompanhada pelo direito civil. 

Esta doutrina é racional e resulta do prín
cipfo adoptado da nacionalidade. _ 

No art. 14, escaparam, na ultima parte, 
duas palavras que osta.vam em uma emen
da que ap1•esentou; mas que, segundo pensa, 
podem ser eliminadaJ:1 por inuteis; trata-se do 
principio que firma a competenoia dos tribu
naes bl'azileiros para. conhecerem de obriga
ções contl'ahidas fóra do paiz. 

Ahi se diz: « ... dentro ou fora do pai.o, 
quando, dentro do paiz, não se pôde contes
tar a competencia e é desnecessa.rio dizel-o. 

Acha, pois, conveniente supprimir a ex
pressão «dentro ou for.a do paü» e ficar ape-
nas cfó,·a do pai.:», · 
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Passará agora a o•ttros artigos, não lem
brando outra, disposiçõus, sobre o titulo 
preliminar pela Commissiio rejeitada. 

Não renova . ,1 discussão; a pernas le;nbra 
dissonu.ncias. . 

No livro I, q110 trata das pessoas, não vê 
consignados os ful!idos como iocap:1zes re-
lu.tivamente. Apresentou uma, cmemla nesse 
sentido e crê que a Commissão acceitou. 

UM: SR. DEPUTADO-Não; foi rejeitada. 
O Sa. ANDRA.DE FIGUEIRA.-Pois, mereciam 

entrar nossa categoria, porquanto são os 
mais incapazes que conhece. 

o SR. CoELII0 RODRIGUES o OUTROS dão 
apartes. · · 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA-O direito com
mercial decreta ,L incapacidade; po.rém ella 
vem reíloctir-se no direito civil. ( Apai·les.) 

Pois, clle, tornando-se inca.paz de contra
ctar, de administrar, do adquirir, isto não 
se refléctc no direito civil 1 Tudo isto não é 
rJgulado por este direito 1 · 

A incapacidade é decretadn. pelo direito 
commercial; mas reflccte-se no direito civil; 
é no campo deste direito, que clb se veri
fica. (Apartes.)' 

Não é a maxima capitis' tliminutio; mas é a 
minima e a média. 

Emfim, a Commissão assim o resolveu. Não 
entram os falliclos; mas nem por isso a sua 
incapacidade deixará de_ subsistir pela, lei 
commercial. 

No art. 12 que trata dos actos a inscrever 
no registro, p:.l.l'ece-lhe que lrn, fültas. g• 
emenda uo orador, llão lrn duvida; · mas, 
quando a n.prosentou, uio se tinha ainda 
discutido, na Commissão,a parte·relativ,L ,Los 
incapazes e, por i,so, não contemplou, como 
devia füzel-o na ·emend11,, para ser la.nçétdé1 
no registro, â interdicção do protligo. 

Uma vez que Vingou a idéa do orador, nio 
só a interdicção tlo prodigo como a do louco 
devem ser contempladas etn tlm dos numeras 
do art. 12, afim e quo sejam inscl'ipto.3 cm 
registro publico. 

A antiga legisação brazileira provideocüi.va 
mandando affixar ctlitao.3 nas portas das ca
maras municipaes, mas hoje o registrJ deve 
Sér o orgão de publicidade. · 

Vae agora enti·ar em umassumpto de que, 
pela terceira vez,vae occupar-se,no ponto de 
vista restricto em que se te111 collocado. Re
fere-se ás pessoas jurídicas, parte do Codigo 
que é a mais defectiva. 

Apresentáfü. o orador uma emenda substi
tutiva a t odo este capitulo II dó Codi'go: 
mas esta emenda parece que não foi bem 
comprehendida,porque depois a viu fragmen
tada, no parecer do illustre relator, isto é, 
em vez de substitutiva foi tomada,ora como 

addi tiva, ora como subsfüuti va de outra,ora 
como materb extranha. 

Era uma emenda substHutiva cio todo o 
capitulo e que lhe deu algum trabalho por
que teve em vista conceetizar, nessa emenda, 
em dez ou doze artigos, toda a ma teria do 
direito civil brazilciro ,ql1C é muito bom a. re
speito cl.e pessoa jurídica. e-modostia ã. parte 
-pa.roce que o conseguiu. Essa emenda 
continha muitas cousas que não vê aqui e 
que deviam estar. 

Vae lembrar algumas dcllas. 
Primeiramente, u- projecto dispõe que as 

pos,oas jurídicas são de dirnito publico ou 
de direito privado; que sãó reconhecidas as 
pessoas jurídicas esteangeiras, mas que as 
de direito publico não po1em adquirir ou 
possuir, por· qualquer titulo, proprieilade 
immovcl no Brazil, nem direitos suscepti 
veis de desapropriação. -

Vamos, diz o oradoi·, â. primeira p1rte. 
Todas as pessoas jurídicas estrangeiras, do 

direito privado, são reconhecidas ew vi 7-eg-is, 
por força do art. 17 : 

« São reconhecid:1s as pessoas jurídicas 
estrangcieas de dil'eito prí vado; mas as 
de direito puulico não podem adquirir 
ou possuit·, por qualquer titulo, pro
prícdacle immo-v:el no Brazil, nem di
roi tos susceptivcis de tlesapro1ll'iação. » 

O 'paragrapl10 unico accrcscenta: 
« As pessoas jurídicas .estrangeiras de 

direito priva.do, para terem no Bra,zíl 
estabelecimento, agencia OL! succursal 
que as rep1·esentc e serem equiparadas 
ás naciornteJ, dwcm subordinM·--se ás 
leis e a,os tribuna.o J hrazileiros . » 

Est:1s tl'cs proposjções são tre3 heresias. 
Primeira here.,h: as sociedarlcs ·estr11n

geiras não podem ter existenciu., no Bra
zil, som um acto da autoridade, - quo lhos 
roc;mheça a sua existencia form ·:.fa cm petiz 
estrangeil'o, de accordo com a lei estran
geira, para qur possa funccion:1r no Brazil. 

As pe3soa.s jurídicas são creações da lei, 
não são pesso:,s de creação natural ; por
tanto, como creaçãJ ela lei, só te3m exístencia 
legal aquelln.s que sio autorimdas pelo poder 
publico. Fóra do paiz não tem ex istencia 
legal sem o placct do poder publico. 

Assim, no Bl'azil, não podem füncciona.r 
sem que o Governo Federal approve seus 
estatutos .; nem o Governo tem, nesse as
sumpto, · outra ingerenciá mais do que a 
d,e, dar o placet, para qué funcciónem no 
Brazil, porque pela legislação do p'.1iz, que 
convem manter, não pó,le altera1' os seus 
estatutos; formaram-se em paiz estrangeiro, 
segundo a disposição da lei. estrangeira, e são 
reconhecidas como pessoas juridieas, por ef-
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feito do placet do Governo Federal tendo de 
seguir as regras da sua formação e subordi
nar-se ás suas disposições . Por isso, dizia ha 
pouco o orador que o direito relativo ás so
ciedades tinha um caracter estatutario, isto 
é, os e3ta tu tos redigidos de accordo com a sua 
lei não podiam ser alterados pelo Governo, 
cuja faculdade limita-se a approvar os esta
tutos de companhias estrangeiras, para func
cionarem nó Brazil. 

O a1•tigo accrescenta: 
« •.. e para serem eqLliparaüas ás na

cionaes, devem subordinar-se ás leis e 
aos tribunaes bt•J.zileiros. » 

. Por effeito da lel esU subentendido ; mas 
não basta isto, porque, como as sociedades 
estrangeiras se regem pelas leis que presidi
ram a sua formação no estrangeiro, e o acto 
do governo apenas lhes dá existencia jurí
dica, é o fiat, o direito estrangeiro, con
cretizado nos esb tutes, vem a . vigorar no 
Brazil, e então é preciso que o governo 
examine esses estatutos e, qun.ndo viee cousa 
·contraria [LS leis de Brazil, faça r(',stricção. 
como é frequente nes~es decretos que auto
rizam · o funccionamento: alli se põe essa 
clausula de subordinarem-se ás leis do Bra-
zil. . 

Não entra o orador na questão muito deli
cada de saber si estes estatutos, autor izados 
pelo governo, por f'órma geral, autorizam 
tambem disposições especiaes de leis estran
geiras, de accordo com as quaos estes esta
tutos tenham sido organizados, em contrario ás leis brazileiras. ' ' 

O principio geral, firmado no art. 16 da 
parte preliminar, é suffl.cientc ga1•antia. . 

Dispõe este artigo: . 
«Em nenhum caso, as le:s, os actos e 

as sentenças de um paiz estrattgeiro e 
as disposições e convenções privadas 
poderão derogar as leis rigurosamente 
obrígatorias do Brazil, conçernentes ú8 
pessoas, aos bens e aos a.ctos, nem as 
leis por qualquer modo relativas á so
berania nacional, á ordem publica e 
aos bons costumes.» 

O SR. FABIO LEAL-Previno a V. Ex. que 
a Commissão acabou de declarar que a pro
pria constituição da sociodaúe estrangeira 
devia ser feita de accordo com a legislação 
brazileira,. 

o SR, ANDRADE FIGUfüRA declara que 
isto não póde s01', c1ue isto é anti-jurídico, 
que não ila o direito de fazei-o. E vae além, 
dizendo se1• mais correcto negar o excqiiatw· 
á sociedade estrangeira. 

Pareceu ao orador que o projecto não co
gitava dessa especie, e, por isso, apre5entou 
emenda. tratando do assumpt,o. 

Entre as disposições frngmentadas exis
tentes no parecer, o primeiro artigo da 
emend-a era o seguinte: 

«Não poderão constituir-se, nem func
cionar sem prévia autorização do Go
verno Federal as ::iociedades anonymas 
ou em commandita por acções, que 
tiverem por objecto operações de caixas 
economica.s, de seguro ou de montepio 
e o commercio. de · generos de primeira 
necessidade. >> 

E em seguida: 
« C,w0cem de appi·ova.ção prévia do 

Governo Federal os estatutos, compro
missos ou instituição das sociedades e 
demais pessoas juridicas . estrangeiras de 
direito privado para que possam func
cionar no Brazil por si, succursal, agen
cia, ou estabelecimento que os repru
sente, sujeitando-se ás leis e tribunaes 
do paiz.» 

São cousas distincta's. Exigir a approvação 
mesmo da succursal, estabelecimento ou 
agencia não basta, p.wque elles obetlecem 
aos estatutos da mãi, da casa matriz, e sem 
o Governo approvar estes estatutos, não po
dem as agencias, estabelecimentos ou suc
cui•saes funccionar no Brazil. 

Outra proposição que resulta do artigo é 
que ess1s sociedades quo ficam reconhecidas 
nem mesmo carecem da approvação do 
Governo para terem esta,belecimentos, agen
cias· ou succursaes que as representem. 

·E' o que parece á primeira vista ; mas 
isto tambem não pôde ser. Não sómen~e é 
necessaria a approvação dos e~tatutos, para 
que se conheçam os direitos e as obrigaçães, 
os capitaes e as garantias das sociedades, 
como é necessario um deposito, que o Go
verno costuma exigir das sociedades, e que é 
recolhido no Tilesouro, emquanto ellas i"unc
ciona.m, só sendo lev;antado depois que se 
liquidam ou se extinguem, e como ainda é 
necessario um acto expresso para approva
ção de cn,da succursal ou agencia das mes
mas sociedades, embora não queiram ellas 
funccionar aqui. 

E, de facto, ha companhias escrangeir~s 
que fünccionam no Brazil, que nesse paiz 
teem seu escriptor•io principal, e ha outras 
que no Bl'azil teem apenas agencias, suc
cursaes, como acontece mesmo em relação 
aos bancos estrangeiros, que são simples 
filiaes. 

EviLlentemente o Governo não póde auto
rizar· uma agencia ou uma filia l destas a 
funccionar sem conhecer os estatutos da casa 
matriz e sem ~mpôr a obrigação do deposito. 

A tm·ceira p1'opo3ição é que essas socie· 
dades não teem out1·a cousa a fazer sinão 
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se subordina1'em ás leis e aos tribunaes bra- muito carece de s@1' melhorado a este 
,:ileiros. respeito. 

Não basta isto: as sociedades em questão, Sobre sociedades estrangeiras, já disse o 
além da autoi'ização do Governo, precisam orador bastante. E' preci:::o subo1•dinal-as ao 
fazer registrar os seus estatutos, as ordens beneplacito dJ Governo Federal p::tra que 

d . d sejam as suas agenclas e succur;3aes sub-
das agencias no regiSti•o O commercio, e mettidas ás formalidades a que estão sujei
maneira que as pessoas que com ellas oon- tas pela legisfação vigente, que é muito 
tractam saibam com quem se hão de enten- conveniente, muito acautellada, e, ao mes-
der no caso de qualquer questão. mo tempo, muito liberal, tão ·liberal que 

E no Codigo nada diSto vem. admitte vigorem no paiz disposições de 
O SR. CLOvrs BEVILAQUA-Si ellas são sub- leis estrangeiras. que façam parte dás esta

mettidas á lei brazileira, teem de se sujeitar tutos e que não viol'em as leis brazUeiras. 
a essal:l formalidades. - Deve agora responder o orador a um 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA diz que a lei aparte do illustre collega, que pouco antes 
bi>azileira que tratava do assumpto mandava disse que o art. 20 satisfazia ao que em 
exactamente que as sociedades se subordi- exigido. 
nassom á approvação do Governo e que, si o o art. 20 di.z apenas : 
digno autor do Codigo tira isto, fica apenas « Começa a existencia legal das pessoas 
a proposição vaga li.e que ellas se subordi- t 
:nam ás leis e aos tribunaes brazileiros, jurídicas com a inscripção, no regis ro pu-

d · d 1 blico, regulado por lei . especial, dos seus 
quando sobre isto nã'.l ha uvi ª ª guma, c:mtracto:, ou actos constitutivos, estatutos 
pois é certo que ás leis e aos tribunaes bra- ou compromissos 0 da autbrização 011 
,:ileiros estão ellas sujeitas pelos actos que approvação do Governo, quamlo estas fol'em 
no Brazil praticarem. 

Isto, porém, não basta, repete o ora 1.or. necessarias • 
As leis brazileiras,até agora, tratam desta Serão, outrosim, averb::tdas no referido 

obrigação quando autorizam as sociedades a registro as alterações que sofüerem os ditos 
funociooar, e parece que o Codigo supprimiu actos.» -
as formalidades a que a lei brazileira subor- E' acto interno e nada-tem com o esti'an-
dina as sociedades estrangeiras, o que evi- geiro. 
di:mtemente não pôde ser assim. o SR, ALENCAR GuIMAi:tÃES - O apartista 

Este é o primeiro ponto ; a respeito da ficou convencido. 
parte em Gl.ebate, tem o orador muitas du- o SR. ANDRADE FIGUEIRA diz que a ques:, 
vidas: é uma das partes mais importantes tão vertente não é sô do direito civil e que 
do Codigo, e, ao mesmo tempo uma das mais sociedades estrangeiras não podem funccio
imperfeitas. nar no Brazil sem approvação do Governo 

Depois de ter empregado a expressão Federal, o que importa até em medida de 
«imperfeitas», parece ao orador que não defesa, porque póde se tratar mesmo de so
devia tel-o feito : acha que esta pa1•te deve cidades organizadas éontra a segurança do 
estar muita perfeita; mas, como tem o orgão paiz. pe facto, pôde ser uma sociedade for
da visão muito fraco, não vê as bellezas e mada de inimigos do Brazil, disfarçados, que 
tudo lhe parece defeito. venham aqui inventar éxplosivos para fa-

0 SR. CLovis BÉvILAQUA-V. Ex. enxerga zer voar tudo pelos ares. 
sómente os defeitos. . O orador quer que se conheça õ qué elles 

· veem aqui fazer. o SR. ANDRADE FIGUEIRA diz que não ; 
que ha muitas bellezas; mas como tem a O SR: AMARO CAVALCANTI d(t um aparte. 
vista obscurecida, toma as .bellezas por . de- O SR. ANDRADE FIGUEIRA- Os governos 
feitos. E' sabido que quem tem a visto. fraca estrangeiros só exercem soberania nos limi
olha para o céo, por exemplo, vê as es- tes do seu territorio e, depois, não s6 trata de 
trellas scintillando e confundo umas com as individuo que nasce em França, vem bapti
outras, parecendo-lhe tudo um lençol de sar-se aqui e vai morrer na China; aqui 
leite, quando, na realidade, é um especta- trata-se de oreaturas o.rtificiaes que só exis
culo deslumbrante. tem por favor da lei, po1' acto da autoridade 
. Já disse o orador que está em profünda e ás quaes não é possível dar existencia 

divergencia com o illustre autor do pro- fóra dos limites do seu forritorio. 
jecto quanto á parte em questão, e sente Vae passar a outro assumpto. 
que o trabalho que teve com a redacção das · Isto quanto a sociedades estrangeiras. 
emendas não tivesse concorriuo para aper- Quanto ás nacionaes, diz o orador que ahl 
feiçoar o i;irojecto, que, estii, convencido, &. sua divergencia. c_iom o nobre 11,qtor do pro,• 
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jecto é ainda mais profunda ; mas, como O SR. ·CLoviS ·BEVILAQúA ·'-'- Os 'bancos 
agua molle em pedra dura· tanto bate até estão submettidos á legislação· cornmercial. 
~~:sa~uPa (riso) espsra conseguir al~uma O SR. ANDRADE FmuE_IJ;'tA-: Nem todos. 

Isto como está não pôde passar. O SR. CLOv~s-8.EivrLA.QVA dá" oqtr.o aparte. 
·O Projeto diz no art. 16: O SR. A!iÓRADÉ FIGUEIRA.. diz ·que · o Yíi-

« São pessoas jurídicas de direito pri-. reito civil deve consignav os pl:'incipios gé-
vado: r1;1,es e qu0,._ na emonda.que.f'orm"ulou·_assitn 

I . d d . . ,, d d1spoz :.--. , · , · , . - .. . -~ , 
, as some a es c1v1s e as iun ações, 

quando devidamente inscriptas ; «mo podarão. constitufr-se nem fmfc· 
II, ~s sociedades mercantis, observadas· aiona,r-, sem prévia autorig;açã;G do Gb· 

quanto a estas as disposições de direitos verno Fed~ral,.· as sociedades anonymas 
commercial. > · ou em commandita1 por acções, que ffi.-

··verem pQr objecto operações d,e caixas 
O § 1° do art. 22 dispõe : eéonomicas, de seguro ou de rrioaj~Qio 

« Aquellas que não tivei•em personati- e. o commercio de generos de prim.eirlli 
dada jurídica serão regidas pélas dis- necessidade>>. 
posições do Livro III, da Parte Especial Assim ficava completo • . 
deste Codigo, relativas á sociedade, va- Quer firmar o pl'incipio de que n~ó são _só 
lendo a;penas como contracto, entre os estas sociedades ahi especificadas que preoi
socios. Os actos juridicoii pràti~ados em sam de autorizaç,1.0 _do Governo; ha outra.s, 
nome dellas obrigarão pessoalmente o além dellas, que carecem dessa autorização, 
seu auror em relação a terceiro. » assim· ~orno as estràp.géi-ras, de que já 

Um mundo de observações. (Riso.) t~atou. 
Primeira.mente, nem todas as sociedades A segunda observação, que faz, é que, 

civis, fundações .ou_ corporações podem ser como e~tá o Prójecto; ningnem terá mais
reputadas pessoas -juridicas, só pelo facto de interes.se em _registrar o seu contracto ; ao 
se inscreverem, porque, pela loaislação do. cõn~rario, todo 2 intere.ss_e estará em não 
Brazil que não convem abandonar-isto é reg1s~ral-o, ?m. n~o adqumr semelhante per• 
b ' · · · d d" ·t h sonal1dade Jur1d1ca. 
em prmcipio ·. e irei O .publico- ª cer- · Primeiro que tudo, o art. 22 faz consis• 

to numero de socied·ades que não podem ter 
existencia jurldieà sem approvação do Go- tir a sociedade em ·constituir pessoa dis• 
verno. . tincta. daquellas que a · compõem, 

Ora, nisto exactamente consiste· a perso. 
O Projecto -mesmo, ·no art. · 23, "consigna nalidau.ejurldica; serão distinctas das pes-

algumas dellas;·cUspóndo o ,seg\.üiitó : sôas que as compõem, são pessôas jurídicas, 
«Não poderã.o .!\Oll~titliir~se nem fünc- (Apoiaclos.) . 

cionar no Brazil, sem prévia autoriza- Como é que se faz distincção entre · so
ção, as sociedades, ac,encias ou estabele- -~iedade com :pe_rsqnalidade_ jurídica. e socie-
cimentos de seguro, ;u de montepio, nem dade serri personal~dade juridica:·1 _ . 
as destinada.a ao fornecimento de generos . ~e~de que -~_soc1edaj.e tell;l _ :p~rsoU?,~~d!3-de 
alimentares, . JUr1d1ca, e esta é a noçao do d.1re1to óráz1Ie1ro. 

Si tiverem de funccionar na Capital T_od!1 sociedade, qua_lquér quê · ~la seja; é 
Federal ou em mais do um Estado a d1stincta. das pessoas que -a compoem, fõrma 
dita autorização será concedida polo 'oo: uma ~erso~al}~a~e. O progress6 que _!)avia 
verno da União ; si, poré;:n, em um só a r~alrzar no mre1to_, do Brazd em relaçao .,ao 
Estado, pelo governo respectivo.» antigo, era ga~ant1r a s~rte. em prnpe1ro 

. . _ . . togar, cj.os sue1os entre sr, e em segundo 
A dispos1çao _do Pj'OJocto tem por fi_m ev1- logn.r, dos parceiros que contractam com a 

tar o monopollo, nao dos go?er~s alimenta:- sociedade: Ora, ·isto estava resalv_ado PfllO 
res, mas dos _generos de pr1me1ra n0cess1- Codigo. Coromercía_l, que obrigou.: todas, 
dade. as somedades commercia~s, ,quaesquer que 

Depois de outras observações a este res-- f.;ssem, menos as de participação, a registra
peito, diz que deve ser retirada a palavra rem. seus contractos, sellL,O que sem esse N· 
((alimentares» para ser consignada a expressão gistro os socios não teom acção entre si, nem 
~generos de primeira necesidade». · quanto a terceil'Os. Isto era um meio de 

O SR COELHO RODRIGUES - E snpprimiria. obrigai-as a constit~il'em-se definitiv:amente; 
os bane.os mas o Projecto ~sta calcado sobre 1dé~s op-

• postas, porque diz que aquellas que nao ti• 
_ O SR, ANDRADE FIGUEIRA - Não só os verem personalidadejuridica seJ'.ão regidas 
bancos, pelas disposições do Livro III da, Parte ;Es j 
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pecial deste Codigo, relativas a sociedades, 
valendo apenas como contracto entre os 
socios. Ha grande vantagem, repete, emnão 
registrar, porq_ue, registrando, os terceiros 
terão acção quanto aos socíos, e, como está o 
Projecto, os actos só obrig'am áquelles que os 
praticarem. E' uma grande vantagem, e 
ninguem registrará o contracto ! 

Não, o progresso do direito é obrigar 
o registro. Isso, ·sim, é um - progressQ; 

• mas.a disposição do projecto é um regeesso. 
Já ultimamente à lei da. . Republica marchou 
um pouco neste sentido. 

Ü SR. CL0VIS B1wÍLAQUA - Já expliquei 
' isto. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA diz que nã.o ficou 
satisfeito com a explicação.e insisto, porque 

_ est_e pquto é capital. Uma lei da Re1mblica, 
lei de 1893, já tm•nou dependente do registro 
a personalidade jurídica de um corto numero 
de sociedades; e pensa que esta disposição 
devia. se generalizar para todas as socieda
des, e, com maioria de razão, para aquellas 
que nâ'.o teem fins ideaes.A sociedade é uma 
pessoa jurídica; mas é um ente distincto, de 
razão distincta dos socios. Estes dosappare
cem; os interesses al.J.i ficam e com quem se 
hã.o de entender os terceiros ? Só se obriga o 
autor, o não quem mandou fazer. 

o SR. CLOVIS BBVILA.QUA dá um aparte. 
o SR. ANDRADE FIGUEIRA-Não é tal. 
o SR. OLOVJS BEVILAQUA- Está em todos 

os compondios. 
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Está enga

nado; nos compendios brazíleiros não · se vê 
. isto. 

O SR. CLOVJS BEVILAQUA- Os nossos são 
muito poucos. · 

o Sn.. ANDRADE FIGUEIRA- Mesmo nesses 
poucos; e S. Ex._ tem a lei hypothecaria. 

o SR. CLOVIS BEVILAQUA dá um a.parte. 
o SR. ANDRADE FIGUEIRA.- Qualquer que 

seja a sociedade. (Apartes .) 
Desde que um casado entra para · uma so

ciedade civil com um immovel, como ' seu 
contingente, é preciso que a mulhei• ou
torgue. 

A lei hypothecaria diz isto. (Apartes.) Não 
quer entrar neste ponto doutrinario, mas o 
que diz é que si não fosse assim, conviria 
estabelecel-o, como já foz o Codigo Commer
cial, pelo qual não ha sociedade som registro. 

o SR. CLOVIS BEVILA.QUA- Mas si não re
gistrar i 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA~Nesse caso, ha 
uma simples communlüíci; mas não socie-
dade, · 

-, 
o SR. CLOVIS BEVILAQUA- Mas tem de 

subsisttir o contracto. 
o SR. ANDRADE FIGUEIRA - s. Ex. não 

marnla isto; diz que aquellas · que nâo tive
rem ller;;onalidade jurídica serão regidas 
pelas disposições do livro III da Parto Espe
cial deste codigo; e, assim.pergunta o orador, 
si não serão as mesmas disposições que re
gerão as sociedades que registrarem i São. 

O SR. CLovrs BEVILAQUA-Tanto não são 
que estál1elecemos essa excepção. 

o SR. ANDRADE FIGUE!RA.-S,' Ex. ac
crescentou-valenclo apeiias como contracto 
entre os socios; nias isto tambem se dá nas 
outras sociedades. 

O SR. CLOvIS BEVILAQUA-Mas _esta pade, 
esta secção q1J.o V. Ex . lê applica--se á so
ciedade personificada. 

o SR. ANDRADE 'FIGUEIRA-O artigo não
diz isto. 

O SR. CLov'rs BEVILAQUA- Refiro-mo á 
secção toda. 

o SR. ANDRADE FIGUEIRA diz que vae por 
partes. Afllrmaque não ha vantagem no sys
tema do project<i em registrar o contràcto, 
porque, neste caso, só responde perante os 
terceiros aquolle que coO:tractoü. Ni'ío se 
organizará mais sociedade civil som um 
homem de palha· para contractar com ter
ceiros, e isto é um principio perigoso. 

o SR. CLOVIS BEVILAQUA-Não, porque 
este é o responsa vel. · 
. o ·SR. ANDRADE FIGUEIRA...:......Mas oste é o 

homem de palha, entrará alli para isto, será 
posto de proposito para_ não üsar d~. aoçã.o 
regressiva _contra c;>s outros. (Ap(.)iaâos.) 

O projecto começou por fazer dístincçã.o 
que o direito brazileiro repeUe; 

Ha escriptores que ente(ldem que, debaixo 
do ponto de vista do _direito civil, qualquer 
sociedade não tem personalidade jurídica ; 
porque algumas legislações só a deram ás so
ciedades anonymas; a :França, por exemplo. 

Troplong desenvolveu o assumpto e mos
trou que toda a sociedade _ tinha persona
lidade jurídica independente dos socios. 
(Apartes.) 

Ha até essa contra.dicção, ao mesmo tempo 
que diz que sociedades são pessoas disêinctas 
dos membros que a compõem, nega-lhos a 
personalidade jur~dica. , 

A lei civil pôde não dar-lhe, como füz o . 
projecto do ci.>digo, personalidade civil; mas, 
não obstante, teem personalidade; não serão 
registrada, mas teem personalidade; si não é 
natural, é jurídica. 

O q_ue é preciso é pôr de acc01•iJ.o a v~r~ 
J.ade tlleorica com as convenieucias. 
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O nosso Codigo Commercia.l já' começou a No principio pôde não ter, mas lia 1;egras 
reforma; não ha sociedade sem registro e esial)elacidas para a sua constituição. Isso 
então ha toda a garantia .entre os !meios e é o que caracteriza a corporação e que ca
terceiros. racteriza a personalidade juridica que lhe é 

Agora-continúa o orador-em relação ao dada. 
nosso direito, desde os mais antigos monu- Nes~a mesma emendei insistia pela di:tl'e
men.tos da legíslaãão patria, a sociedade, rença vital que ha, pelo nosso direito patrio, 
qualquer que seja o seu objecto, constituo entra corporações para fins pios, litterarios 
uma per.~onali<l.ade distincta da dos membro., ou scientiftcos. 
que a compoem. Tanto é assim que quando ( .Advertido pelo Si·. Presidente ele estar 
um homem casado entra com um immovel dada a hora, o orador interrompe as suas 
para a· sociedade precis:i. de outorga da mu- considerações, promettenclo cont:.niiar na pro
lltet·; tanto é assim que, tratando-sé <l.e x i>ma sessúo) . 

. tl'anscripção, depois rle creada esta, o contin

. g;ente com que entra o indhiduo, parei. a so
ciedade, é sujeito a teanscripção, paga im
posto, não quando entea, para não ditficulta.t· 
a formação das sociedades, mas quando se li
quida a sociedade. 

Isto ú üe direito antiquissimo. 
Teixeira de Freitas, a cada passo, falia de 

· sociedade como pessoa distiucta. Assim taro
bem Mollo F1•eire e outros. Trata-se de con-
stituir direito novo. Já o temos constituido 

O Sr. Presidente -Fica au.iada 
a discussão pela ho1·a. A ordem do dia para. 
amanhã (15) é a mesma de hoje : 

Continuação da discus.,ão da redacção final 
do projecto. 

Termina à remüão ás 5 horas tla tárde. 

no Codigo Commercia.l ; V(1,ffiOS · estendal-o 
para o civil: não ha sociedade sem ter o seu 45a REUNIA.O ORDINAR.IA, EM 15 DE JANEIRO 
contracto registrado; si não tiver, sorá uma DE 1902 
coinm~nhão entro pessoas interessadas. 
( Apai·tes ,) (Presidencia do Sr, J. J. Seabra) 

Nessa emenda famosa, procui<ava o .orador 
fazer essa distincção. Ao meio dia começa a reunião, estando 

Assim como está, nimguem mais registra presentes os Sri:l. 'J. J. Seabra, F. Tolent ino, 
coutraclo O a disposição do projecto, como Sylvío Romem, Sá Peixoto, Luiz Domingues, 

tá · t - d 1 · d S93 Anizio de Abreu, Frederico Borged, Camillo 
es . ' impor a revogaçao a c1 e 1 de Hollanda, ArauJ·o Goes, Sá· Freire, Oli-
sobre as socidadcs para fin s ideacs. vcira Figueiredo, Alfi·edo Pinto, Benedicto 

Nes;;a mesma emenda, tinha o 01•ador cou .. . de Souza, Alencar Guimarães e Rivadavia. 
signado uma'3 tanbs disposições, todas bebi- cor rêa ( 15). 
rias no nõsso direito, que é m1üto bom, a .re-
speito de corporações, 'fundações e socieda.- Ft1.ltam, com causa participada, os Srs. : 
des, mesmo que tives;;em patrimonio O todas Arthur Lemos, Tavares de Lyra, Teixei1•a 
ellas devem ter; não tendo,não podem con- de Sá, Jesé Monja1•dim, Azevedo Marques o 
stituir pes3Ja jurídica e não vê e;;ta disposi- Hermenegildo de Moraes (6) .• 

· ção consignada no project:i. . Dos convidados pola commissão compare-
Estas sociedades, para constitui.rem pessoa. cem os Srs. Clovis Bevilaqua, Alencar Ara

juridica, para terem existencia como tal, ripe, M. F. Correia, Torres Neto, Fabi.o Leal, 
devem s:i.tlsfazer, antes de tudo, a esse fim, .Toão Sá, Villela dos Santos, Salvador Moniz, 

. ter um patrimonio , por mais ideal que seja Sergio Loreto o Soli.donio Leite. 
o fim della. E' lida e sem deh:-1.te approvalla a·acta da 

O Sa. CLovrn BEVILAQUA-Capacida'.I e pa. ra 
adquirir ; mas não é ossencial quo o patri
monio preexista. 

o SR. ANDRADE FIGUEIR.A - Niio e nc
cessario que preexista ; mas antes do co
meçar a f'unccionar, deve tratar do patri
monio, formar antes, ou estabelecei' regras 
para a sua formação . . 

Póde não ter patrimonio; mas a questão 
é tratar da sua fundação. A socieclaclo mais 
rica do Rio de Janeiro <l.eve ser a Mi.seri
cordla. ; entretanto começou pauperrlmt1,._ 

Vol, VII 

reuni110 anterior. 

ORDEM DO DlA 

Continuação da discussio da redacção final 
do P1•oject_o do Codigo ~ivil. · 

O Sr. Presidente -Hontem ficJu 
encerrada a füscussão . da redacção final, no 
s3u conjnncto, e quanto ao 1° livro ; hoje a 
discussão versará sobre os demais livros 
successlvameute. 

18 
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São lidas e postas em discussão com a 
redacção final, as seguintes 

EMENDAS 

O art, l. 098 paragrapho unico : substi
tua-se a reda,cção do paragrapho citado, 
assim: 

« D11.-se a culpa, quando o individuo pro
cede sem o devido cuidado ou ne"'ligente
roente a respeito da obrigação contrahida. 
-Ama1·0 aavalcanti.-F. Tolentino,» 

Ao art. 1.640 a.cc1•escente-se: 
« O filho adoptivo, si concorrer com filhos 

legítimos sobrevindos á. adopção, terá só
mente direito á metade do quinhão que cou
ber a cada um destes,»- Vmeia dos Santas. 
- F. Talentino. 

Ao art 1.644- Em vez de - posterid1ule
diga-se--descendentes. - Villela dos Santos.
F. Tolentino. 

Ao art. 871, n. IV, onde se diz- porque 
Snpprimam-se os arts. 210 e 1 213 - F foi - . diga-se - por ter sido. - Rivaclavia 

Tolentino. • · • - Oorreia. 

Art. 228.- Elimine-se, por conter disposi
, ção mais completa e previdente, o art. 1.241. 

-Clovis Bevilaqua - Anizio de Abreu. 

Art. 428.- Substitua-se polo seguln te : 
« O tutor é obrigado, antes de assumir a 

tutela, a fazer a especialização e inscripção 
da hypotheca legal de immoveis sufficientes 
,í. garantia da administração dos bens do 
menor .-Rivadavia Oorrêa. 

Para evita1• repet ição de disposiçõe3 iàen
ticas, proponho a suppressã,o do al't. 86. O 
art . 151 declara nullo o acto jurídico : 
quando praticado por pessoa absolutamente 
incapaz, quando for illicito ou impossível o 
seu objecto, quando não revestir a fórma 
prescripta. por lei, etc. O art. 86 contém 
uma repetição desses requisitos para ava
lidade do acto jurídico. E', portanto, desne
r:iessario,-Sergio Lorêto.-F. Tolentino . 

- Redijam-se as disposições dos arts. 296 o 
297 do accordo com a redacção dos arts.355, 
356 e 357 do projecto revisto.- Sergio Lo_
reto.-F. ToJentino. 

Supprima-se a opigrapho- Outros defeitos 
- da secção II do cap. II do livro UI da 
parte geral.-Villela dos Santos.- F. Tolen
tino. 

Supprima-se o ai·t. 369. 
Supprima-se o§ 2° do art. 1.628. 
Ao art. 1.628 pai>ag1•apho unico-cm vez 

de-im,ontai·io diga-se- arrecadaç{to , - Vil-
1/Jlct dos :Santos .-F, Tolentino, · 

Ao 111·t. 17, pa.1•ag1·apho unico: - Em vez 
de parag,·apho imico - diga-se - art. 18, 
omendanuo-se a numeração dos artigos se
guintes. E depois das p!l.lavras-equipar-adas 
ás nacionaes-diga-so-devem provar: 

Que estcía tunccionando no seu respectivo 
paiz, constituídas conforme as leis p1·oprias e 
especíaes e que o seu fim ou objecto não e con
trario aos interesses de ordem publica. 

Paragrapho unico: - As mencionadas pes
soas jurídicas são obrigadas igualmente a de
clarar, por acto solemne, que se suje-itam as 
leis e tribunaes brazileiros em todas as · ques
tões t·eferentes ds ti-ansacç/res ou opei•ações 
effectttadas no Brazil e bem assim a todas O;S 

obrigações previstas nas leis civis, administra
tivas e flscaes. - Salvador Moniz. -Rivadavia 
Cor1·eia. 

Ao art. 1.663, n. I.-DJ accordo com os 
arts. 5 e 6 da Parte Geral, diga-so ~
«Os menores de quatorze annvs».- Sá _Peircoto. 

O _ Sr. A lencar A.raripe (')- S1•. 
Presidente, bam sei que a presente discussão 
vet·sa e deve versar sohre a redacção final 
do projecto que se acha em debate e quo 
deve ser apresentado ao Congresso para sua 
doflnfüva approvação; todavia, como v. Ex. 
tem, e me parece que com todo o acerto, 
dado largueza â discussão (apoiados) eu me 
animo a adduzir algumas considerações ge
raes, para exprimit• o meu modo de sentir a 
respeito de alguns pontos do projecto, ·e 
principalmente para render á. Commissão 
um tributo do respeito em que tenho o con
vite genUl que me foi dirigido para as8istil' 
ás suas sessões. . 

Bein cel'to estou, aliás, de que a minha 
contribuição será insignificante (nii'o apoia-

(·) Este dslcm•so não foi revisto pelo orador., 
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dos geraes) sobretudo tendo eu começado a Nesse sentido, pois, farei muito succintas, 
comparecer ás sessões depois de já se ter observaçõ«;>s, sômente, conforme já disse,. 
largamente discutido a mate1•ia e de já es- como tributo de respeito ao convite da Com-
tarem mais ou menos assentados os ;pontos missão e como manifestação do meu modo. 
capitaes. de pensar sobre estas questões. 

Parece-me que realmente a redacção do O projecto do Codigo Civil que ora temoS: 
projecto é objecto da maior consideeação, em presença-perdoe-mo esta divergencia o, 
porque para mim um dos primores de qual- -seu illustre autor-tornou-se muito casuis
quer projecto de Codigo Civil ou relativo a tico, na phrase dos juristas: querendo pr0.ve-
outro assumpto de-ve ser a sua concisão e a nir muito as hypotheses, peiorou o nosso, 
sua clareza (apoiados). direito no meu modo de pensar. 

Muitas vezes as questões são devidamente Nós temos, senhores, um exemplo muito 
resolvidas, mas a má redacção do projecto, frisante do que são as disposições casuísticas,. 
a collocação defeituosa de suas ma.terias que querem prevenir e garantir muito o, 
tudo transtornam, podendo dar logar a con- direito; este exemplo é dado pela nossa. 
fusões, a litigios que seriam évitados por legislação hypothecaria, que se organizour 
uma redacção compacta e criteriosa. attendendo a muitas 'hypotheses. 

Nós já devia.mos ter ha muito o Codigo Fez-se uma legislação hypothecal'ia para 
que ora se proc.ura confeccionar ; e eu neste garantir o credor por emprestimos sobre 
sentido me esforcei, quando em outros tem- bens ruraes; mas que aconteceui Que, em 
pos podia fazer alguma cousa, e apresentei vez de se garantir o direito do c1·edor, hoje 
diversos trabalhos, não propondo um Codigo o credor tem medo do devedor, receia o 
redigido, mas expondo o nosso Direito Civil devedor, sondo este quem lhe impõe a lei. 
tal qual era, quer em relação á pal'te me- Olhou-se para o que se fazia na Allema 
ramente dispositiva civil, quer em· relação nha, e não para o que acontecia entre nós; 
ao processo. Publiquei o trabalho que inti- foram admittidos os emprestimos com a hy
tulei-Codigo Cfoil-que foi o apanhado de potheca sobr~ bens ruraes, mas autorizando
toda a nossa legislação civil então existente, ~e o. devedor ~mpontual a vender o bem ao 
e um outro que denominei -OlassificaçíZo da seu cred~r, isto é, tendo o credor o direito 
Legislaçt:to do Processo Cívil e Criminal-isto de e:rnutir, quando o credor fosse impon-
para so fazer o Codigo do Processo em rela- tual.. · 
ção ao Codigo Civil, porque é bem sabido O q1,1e acontece é que o credor começa po1~ 
que na execução da lei reside uma grande exaggerar o valor dos bens sobre que toma. 
parte da sua bondade, sendo que o processo o emprestimo; depois, propositalmente tor
é o meio de executar, de tornar effectivas as na-se 'impontual, para obrigar o credor a, 
disposições do Codigo. excutir o bem. E este ou perde a divida, ou1 

O SR. M. F. CORREIA-E esses trabalhos adjudica, tendo as vezes de dar quantia,. 
muito honram V. Ex. (Apoiados.) mi,i.iorque o valor doemprestimo. 

O SR. ALENCAR ARARIPE- E' bondade de Vê-se que a legislação, ~orque quiz pre--
quom assim pensa. Tratatava-se ele tra- venir e garantir muito o direito do credor· 
balhos ·meramente preparatol'ios e não pro· com multiplas hypotheses, deu em resultado, 
priamente de t1•abalhos i;cientitlcos ;era uma esta consequencia absurda: que hoje o cre
exposição do nosso direito, para sobPe isto dor hypothecario, sob bens ruraes é quem 
se calcar uma redacção concisa e c1·i-te- está. debaixo da má. fé do devedor. Por isto,. 
riosa do nosso Direito Civil,retirando o que digo eu que convem muito attender â redacção. 
não fosse conveniente, acceitando o que do Codigo, para se estabelecer a conscisão e
fosse bom e admittindo algumas pequenas resumir -tanto quanto possivel as suas dispo-. 
innovações. sições. 

E assim fallo em relação ás innovações, E' uma pal'te do Projecto que me pa1•ece 
po1•que me parece que não é conveniente es- digna de ser muito considerada. . 
tarmos accei.tando muita cousa nova: o nosso Vejo, por exemplo, tratando-se das pre
direi.to foi formado em uma série de seculos, scripções, que bastava est(l,belecer umas tres 
conforme as necessidades iam apparecendo; ou quatro categorias de prazos, para ia
e a longa pratica de julgar, que adquiri em cluir os diversos casos de p1•escripção. Mas 
mais de 40 annos, demon~trou-mo que a o projecto estabelece a p1•escripção desde 15 
concisão da lei, de preceitos pouco mais dias· uté 30 annos ; consigna uma serie de 
geraes, é de grande conveniencia, e que a casos, faz a os:pecitl.cação, o que me parece 
multiplicidade das hypothesos, em vez de muito inconveniente. 
garantir o direito, serve de pretexto para Seria de bom alvitre que se reduzissem 
quo os homens de má fé apresentem argucia essas nume1•osas hypotheses que vêm aven
e perturbem o direito daquelleii que real· t_adas no projecto ; poder-se-hia. estabelecei• 
mente o teem~ ' · apenas a prescripção de sets m,ezes, de Ulll 
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anno, de cinco, do 10 e de 30, assegurando-se Para que con}ignar no Codigo todas aquel
assim até muito mais convenientemente os lascírcumstancia'J e hypotheses que se podem 
direitos. · · ' dar em relação ao dono das marcas de fa-

As prescripçõe3 mtlito limitadas trazem brica i 
uma. serie cfe inconvenientes, dão logar a Ha tambem, S1·. P1•csidente, algumas ma.
muitas questões, que, em outras condições, terias no Codigo que, segundo mo pareca, de
seriam evitadas. viam ser eliminadas. Na legislação antiga, 

As.sim, si os interessados tivessem mais temos ainda um resquício do feudalismo, da 
tempo para reflectir,para pensar nas vanta- desigualdade social que havia entre nobres e 
gons ou desvap.tagens de uma acção, talvez plebeus. · 
nem as propuzessem. Entretanto, instados Ora, isto não temos hoje; por conseguinte 
pelo tempo, não teem outro remedi.o senão O direito deve ser um. 
propol-as e ahi vêm as ta.as demandas, qno O projecto consigna ainda a llypotheca 
não deixam de tmzer sempre incommodos legal, que, entendo, deve tambem desappare
prejuizos; 0 povo costuma mesmo a dizer cer do Codigo, porque clla constituo uma 
que O victorioso sahe em camisa e O vencido verdadeira insidia, ou, quando menos, uma 
nú. vei•dadeira snrpreza pa1·a aquelles quo, na 

boa fê, contractam com aquelles que são 
Seria, portanto, muito vantajoso que a re~ponsaveis por hypothecas. dessa natu-

legislação prevenisse essas cousas. reza. 
Por todas ostas considerações a reducção Basta cmsiderar quo é um privilegio 

d3.s pre3cripções ás categorias, a que já me para se verificar que não devo ser contcm
referi, seria muito conveniente. plado no Codigo. Si ella garante·. a duas ou 

Nã.o sei s' ,tinda é tempo de remediar tres pessoas, pótlc prejudicai· a muitos. 
osso inconveniente. o SR. R.IVADAVIA Ç!ORRÊA-A Commissão, 

o SR. PRESIDENTE-Perfeitamente. por occasião da votação, acceitou as emen
das que apresentei á parto relativa aos 

O SR. ALENCAR ARARIPE-No meu en· direitos_ reaes de garantia, estabelecendo a 
tender, o Projecto de Codigo com muito espncialização e in.,cripção dessas hypo
criterio dispoz sobre o jogo, declarando que thocas. 
a divida prvveniente delle não obriga; mas O SR. ALENCAR ARARIPE-Sí existo esta. 
não deixou de cahir no vicio, digamos h 
tambem assim, relativo ás prescripções. restricção, para que el:!tas ypothJca.s lo-

Entendº que desde que se diga que as gaQ~·;m tiver interesses na segLirança do 
dividas do jogo não sio obrigatorias, tudo credito, que füça a Jiypotheca. Quem füz 
mais deve ficar aos principios geraes. a inscrip~ião, fa.z loº"'º a. hypotheca, que fica 

Estas dividas não devem mesmo obrigar, d 
Porque assim se evitarão muitas desºo-raças, con:~tando do rc3gistro e todo o mun o pôde 

conhecol-a. 
o esbanjamento ,de fortunas, po1' impruden- Emflm, a qu~sfüo é 03 ta. No regímen 
ci~aet;~rtc relativa á propriedade litlefü- democratico todos devem ter direitos iguaes. 
ria, 0 projecto enti-ou fambem cm minucio- Portanto, eu supprimiria do Codigo a hy
sidades escusadas, estabelecendo va:i·ias es- potheca legal o deixaria a. commúm o usual. 
pocies de obrigações entre o editor e o pro- O SR. RrvADAVIA CoRRÊA-Era o que eu 
prietario da obr/J,. queria, mas cithiu a emenda. 

Ora, si a propriedade litte1•aria é uma O SR. ALENCAR ARARIPE - O p1•ojecto 
propriedade como qualquer outra, ella deve consagra tambJm uma instituição antiquada., 
estar sujeita ás regras commun~. Assim, que não tem razão do ser entro nós o 
quando o editor prejudica o proprietario ou não deve continuar, porque é inutil, futil 
o autor da obra., tem este os rccm·sos de di- e não ti•az vantagem a ninguem. Quero re
reito para haver qualquer indemnização. ferir-me a adopção. 

A mesma considomção ao tbeatro, ás peças o SR. M. F. CoRREIA-Nií.o apoia.do. 
drama.tic.ts. em que o projecto ta.mbem so O SR. ALFREDJ Prnro-Apoiado ,· é uma 
torna muito minucioso. 

O mesmo digo em rela.ç~o ás marMs de anomalia· 
fabrica. . o SR. ALENCAR ARARIPE-- Si ha. alguom 

As marcas do f<1brica pJdem constituil• que queira b:rncficiar a um tcl'c:1iro, tem o 
uma propriedade, mas devem entrar na instituto da doação. 
regra geral. Si alguem usar indevidamente No direito romano ess!} instituto compro
orna marca de fallrica, c:1usa damno :10 pro- lrnnclia-S'.l p:11.1 desigualdade das familias. 
prietario e está. sujeito á.s 1·egras rel1:1itívas - Um nobre podia dotar mp plebeu, e então a 
ao assumpto, adopção tinha razão do ser. 
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O SR. ALFRr~Do PINTO d,t um aparte. 
o SR. ALENCAR ARARIPE- Entre nós não 

sei que vantagem possa trazor; é uma fu. 
tilidado, e o legislador . não devo consagrar 
disposições, como esta, que não teem vanta
gem . para ningucm, nem para o adoptan
to, nem para o adoptado. (Apoiados e 
apartes,) 

En, durante 43 annos, julguei em fribtmaos 
singulares o co!lectivos e não encontl·ei um 
só caso. 

o SR. CLOVIS BEVILAQUA-En que não sou 
advogado e sou mais moço, conheço diversos 
casos. ( Trocam-se diversos apai·t_es.) 
. o SR. "ALENCAR ARARll'E - Portanto, si 
fosse possivel na redacção dar um geito R 

supprimfr esse instituto, achava conveni
ente. 

O SR. ALFREDO PINTo-Nó:l voMmos pela. 
suppressão. 

o SR. M. F. CORREIA-Quando seja.inutil, 
nada. tem de prejudicial, e do reconheci
mento do inst.i.tuto pela lei só resultam van
tagens. 

o SR.- ALENCAR ARARll'E-Ha outro ponto 
qu\'l,me parece,necessita dl\ a·ttonçã_o da Com
missão: é o contracto de soguros contra fogo 
relativamente aos estabelecimentos comme~·-
ciaes. . 

O cooti-acto de seguro sobre casas com
merciaes não deve a.citar apoio na lei. Isto 
hoje é um meio de liquidação criminos1, que 
não só favorece a fraudo do neg-ocianto que 
quer lictuidar e mesmo llaquclle que que1· 
onriquccer, como de mais it mais é U!na 
ameaça ávida e propriedade elo tm·ceiros. 
Ninguem pócle hoje mora.r junto de um esta
belecimento commercial sem viver em se
bresalto. Pergunto, convém qml este p9rigo, 
este prejuízo soja indemnizado, com . des
prezo do perigo que correm os inno::iei1tes 
cm sua vida e propriedade, ficando entre
gues á. mercê e â má fé desses homens 
pouco conscienciosos i A meu ver, po1•tanto, 
seria uma limi tação a osta.b::ilecer. Admitto 
o seguro, mas, quanto a esttbelecime>ntos 
commorciaes, não, -porque dâ loga.r á f1·aude 
e a. malicias;prejudiciaes qua.si s::imp;-e áquel, 
lcs que nãcftoem interess9 no contracto. 

Aqui m1~smo, como ha poucos dias vimos, 
estamos sempre assist\ndo ao esp:)ctaculo de 
innocentes prejudicados. · 

Quem faz isto de má fé füz de maneira 
que, quando se dá/o incendio, não se o pôde 
abafar, e a prova é diffléil. Si assim não 
fosse, acccitaria, mas é diffi.cilimo e não se 
póde punir aos resp'onsaveis de má fé. 

Temos a demonstração cabal de que taes 
µcendios sã.o propositaes no seguinte facto:, 

\ 

nas casas particula1•es, sempre que se dá um 
incendio,consogue-se oxtinguil-o, mas quando 
se trata de uma casa commercial, acabou-se 
tudo o muito feliz é o visinho que não é 
attingido pelo mal. · 

Portanto, considero como um lJoneficio 
fazer esta limitação quanto a estabeleci
mentos commerciaos, isto é, tirar do con
tracto o alcance sobre essas casas. 

Parecerá pouco assisado, mas não é. Não 
devemos le>gislar por theorias, mas .:e ac
cordo com os factos. 

Em muitos cMos, ha negociantes de bôa fé, 
que perdem os seus bens, mas isto é um ou 
outro caso . 

o SR, TORRES NETO-Ha uma hypothese: 
eu boto fogo no mnu estabelecimento, o o 
fogo passa ao estabelecimento do mou vi• 
sinho que não tem culpa. 

o SR. ALENCAR ARARIPE-Mas o visinho, 
que soffre innocent,0, deixaria de soffrer, 
porque, si não houvesse o seguro, para o vi
sinho de má. fé não se daria o incendio. 
Agora, o p,wticular que segure os· seus 
bens. 

Eu limit,\~·fo. com plena consciencia de que 
fazia um beneficio. 

O nosso prQjccto om discussão consigna o 
regímen dos bens dotaes, o me pl'onuncio', 
como sompl'e me pronunciei, contra o regí
men dos dotes. D1z-so que póde garantir a 
mulher, mas, si ga1·ante-a, desprotege a mui
tos, porque um mal'ido pouco escrupuloso 
abus;1 do privilegio do dote contra cli vidas, 
e, quando chega o credor de boa fó, que em
prestou o sou diqhefro. é embargado pJlo 
atr,ivessamento do privHegio do dote. 

Ora, a mulher é garantida, mas os cre·
dores sérios ficam prejudicados e são muitos. 

Além disto, me parece que o unico regi
meu entre marido e mulher é i,ó um; a 
communhão universal, como o projecto es
tabelece. Nesta parte eu acceito do muito 
bom g:rado ossa disposição. 

O uoico rogimen dos conjugC's deve ser o 
da communhão univordal, porque esses regi
mons p::i.rci:tes trazem certas desiguaLlades, 
podem suscitar desgostos e prevenções entre 
marido e mulher. · 

·como entendo que entre conjugas a pri
meira condição é a harmonia de vistas, a 
unidade de intere3ses e de sentimentos, julgo 
que se deve arredai• da legislação todo o 
qualquer·motivo que possa concorrer para 
destruir esses tres sentimento..,1, a unidade 
do vistas de interesses, de amizade e a.mor 
e estima recíprocos. Portanto, me parece 
que a communhão que deve subsistir· entre 
marido e mulher é o universal, retirado o re
gimen dotai e o parcial de certos bens, 
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. Limito'-'níe a estas observações mal expos
tas sómenGe; como já disse em pl'incipio e 
repito, comg úm tributo ele respeito á Com· 
missão. 

o SR. PRESIDENTE ..... A Commissão tem 
em muita consideração as opiniões de V. Ex. 

. ( il'iuito bem; muito bem.) 

O Sr Torres Neto diz que 
mal pôde lor o projecto nu, sua redacção 
final, pelo que apenas ligeiras observações 
fará. 

Pensa que devia ser du,da outra redacção 
aos artigos 8°, 10° e 13° da Lei Preliminar, 
·em cujo artigo 9° nota dissonancía. 

Na Parte Geral, livro 1 °, artigos 2° e 4° 
tambem pensa que a redacção precisa ser 
:alterada. 

l'{o artigo 10 pensa que se devia. dizer -
a existencia das pessoas termina pela morte 
--ficando o resto do artigo do projecto como 
paragrapho. 

Nota, que nn. parto relativa a pessoas juri
-dicas faltam as rcforencfas neccssal'ias a 
corporações e fimdaçõcs. 

O artigo 24, que trata dos casos em que 
se liquida a sociedade como pessoa juridiclt, 
é contrario ao que dispõe o artigo 1.42.B. 

Na parte que trata de domicilio ha a cle
·sigtrnção de civil, quejulga dosnocessu.ria. 

Sohre bens da Uni'ão, acha que se deve 
supprimir telephonos e telegraphos, bastan
do dizer no artigo-propl"ios nacionaes. 

Já disss ém tempo o que tinha a dizer 
sobre a parte referente a factos juridicos, 
pensando mais que se deve supprimir o 
art. 79. · 

Sobre actos illicitos acha preferível o que 
dispunhl o projecto primitivo. 

Pensa que devem ser melhor redigidos os 
a.rts. 906 e 907, e termina notando que falta 
ao projecto a parte que se refere ás disposi
ções transitorias. (Muito bem; muito bem.) 

Hontem, Sr. Presidente, o illustre Sr. 
Dr .. Andrade Figueira voltou a considerai: 
diversas que$tões de direito internaciori:i,l 
privado que aql,i já tinham sido larga e 
profusamente discutid(l.S, 

Entre estas avultou a de que trata o 
art. 8° da lei preliminar; .Segundo a r<i
dacção agora em discussão, 

Este art. 8° diz : -
«A lei nacional da pessoa rege o seü estado 

e capacidade civil ; as relações pessoaes dos 
conjuges e o regímen dos bens no casa
mento. Si, porém, os conjuges forem de na
cionalidade di:fferente, prevalecerá a lei do 
marido. 

Paragrapho unico. Será, entretanto, ap
plicada subsidia.riamente a lei do domicilio 
e, na falta desta, a da residencia : 

I. Quando a pessoa não tiver patria, por 
havel-a perdido em um paiz sem havel-a 
adquirido em outro ; 

II. Quando a pessoa tiver duas patrlas em 
razão do conflicto não resolvido entre as leis 
do paiz do nascimento e do paiz de origem, 
prevalecendo, quando . um - dcllcs - for o 
Brazil, a lei brazileira.» 

Pareceu a S. Ex. que, nesse artigo se 
confundiam princípios de si hectcrogeneos. 
Tendo ácceito o projecto a lei nacional 
como reguladora. do estado e capacidade elas 
pessoas, foi buscar, para subsidio des~a lei, 
11as suas deficiencias, uma lei diversa, a do 
domicilio, baso do systema antinomico com 
systema fu11dado por Mantiui na lei na-
cional. · 

Por occasião .oe trocarem-se alguns apar
tes, eu affi.rmei contra uma observação de 
S. Ex., que poderia apresentar muitos escri
ptores que su:ffragavam a doutrina acceita 
pelo projecto agora em discussão. 

S. Ex. retrucou que todos os escriptores 
conhecidos, ou adaptavam a lei nacional ou a 
lei do domicilio. . 

Obtempereiainda que, ao contrario do que 
O Sr. Clovis Bevilaqua - aflirmava S. Ex.,grande numero delles pro

Sr. Presidente, todos os preopinantes creio curavam estabelecer uma conciliação entre 
que, sem excepção, começal'am fazendo os dous systemas divergentes. 
elogios muito merecidos ao trabalho heroico · E essa conciliação procedia principalm011te 
da Commissão, em ter podido, com .esforço de que o ponto de partida · não era mais o 
extraordinario, concluir esta tarefa difilci- estabelecido pelo fundador da escola italiana, 
Uma em um tão pouco e limitado tempo. o principio do nacionalismo, mas sim, um 

Eu que tenho algumf1 experiencia de tra- pr•iricipio superior de justiça, que devia 
balhos deste genero, insisto tambem neste imperar sempre em todas as hypotheses. 
mesmo ponto, fazendo meus os elogios dos Para quo possamos alcançar esse principio 
oradores que me precederam. superior de justiça,· devemos indagar a lei . 

Si alguns defeitos ainda escaparam aos que, por a§sim dizer, emerge da pro
cuidados da Commissão, é porque não ha pria relação de direito, devemos, segundo 
obra humana inteiramente escoimada de a expressão de il,lguns escriptores allemães, 
jaças. Mas, incontestavelmente, o trabalho reconhecer qual é o centro de gravidade 
excedeu a espectativa geral e todos nós esta- da relação de direito. 
vamos habilitados a esperar muito da Coln~ Conhecido este centro de gravidade, nos 
m~ssão, · Indicar6' elle qual a lei que d_eve regular a 
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relação juriciica, ~i a loi nacional, si a tlo 
fôro, ·si a do domicilio o si a da situaç-ão da 
cótisa. 

Partindo de pl'incipio diverso do tlo Man
cini, é mitnml quo 01•a prop:mdamos para a 
lei nacional, ora para a lei tlo domicilio. 

Pol' occasião do so discutir esta lei preli• 
minar, já cu tive opportunidadc de lembrar 
á Commfasão quaes eram os princípios por 
mim ac].optados. Eram os princípios defen
dirlos pelo emorito profesaor da Faculdatle 

-de Direito tle Pariz, o Sr. Pillet, hoje apre
sentado como uma das summidades mais bri· 
!bantes da jurisprudencia francaza. 

Este escriptor, procura tletcrminar a lei 
que deve regular as relações de ordem pri
vada na sociedade internacional por um 
principio derivado da propria noç-.ão da lei. 

Ent1•c os diversos caracteres da lei desta
cam-se o da generalidade e o da conti
nuidade. · 

Por generalidade entende-se a . acção da 
lei sobre todos os indivíduos que habitam 
um territorio dado. 

Por continuidade o caracter tla lei segundo 
o qual el1a actúa sempre inflexivelmente 
regulando- as relaç-ões para as quaes foi 
creada. _ 

A generalidade 1rns_ relações do-direito in
ternacional se transforma em territoriali
dade, e a continuidade su transmuda cm 
personalidade, tle modo quo os princípios do 
ordem publica se circumscrovem ao terri
torio da. nação, da soberania local e os prin
cipios reguladol'es da capacidade indiv.idual, 
e das relações de familia transpõem as fron
teiras do paiz e seguem o individuo para. 
onde quer que elle se desloque. .. 

Lembrando estas idéas e não querendo in
sistir mais demora.elamente nelles, desejo, 
todavia, ainda. uma vez, affl.rmar perante a 
Commissão, que o autor do projecto não só 
não apresentou idéas originaes, como pôde 
trazer, em apoio da doutrina quo seguiu, 
auctoriclades das mais conspícuas. 

Sr. Presidente, escrevi, para ficar con
stando dos Annaes, o que assegurei ao Exm. 
Sr. Dr. Andrade Figueira, em relação a oste 
assumpto, isto é, que grande numero de 
autores apoiavam o dispositivo do art. 8° . 
- o SR. TORRES NETO - No projccto 

Nabuco · creio qua lia isto. 
o Sa. CLOVIS BEVILAQUA - Perfeita

mente ; eu me referirei a Nabuco. (Lê): 

«Affl.rmou o Exm. Sr. Dr. Andrade 
Figueira que o art. 8° da lei preliminar 
do Projecto em discussão, contradicto
riamente appella para dous princípios 
fundamentaes, o da. nacionatidade e o 
do domicilio, princípios que são entre si 

antinomicos, que se devem excluh', que 
exprimem duas concepções differontes 
do direito internacional privado_. E tão 
incongruente pareceu a. S. Ex. supprir 
ag deficiencias do principio da naciona
lidade pelo principio do domicilio que, 
no dizer de S. Ex., nenhum escriptor 
competente poderia ser citado em pa
trocínio do artigo criticado. 

Ora, é justamente isso que eu quero 
deixar consignado : os inte1,nacionalista8 
apoiam este modo de ver que se reflecte 
no Projecto. Embora já me tenha ex
ternado a este respeito em discussão an
terior, como de novo se abre o debate e 
se põe em duvida não simplesmente a 
bondade da doutrina acceita pelo Pro
jecto, mas até a sua possibilidade, é 
forçoso diz~r alguma cousa, que valha 
ao menos como um protesto. 

Ant3s, porém, de fazei-o devo obser· 
var que o Projecto primitivo, deante da 
dofl.ciencia do principio da nacionali
dade para reguhtr o estado e a capaci
dado das pessoas, dispunha· assim no 
art. 15 da sua loi de introducção: «Quan
do pessoas rosidontos no Brazil não 
pudorom justificar a sua nacionalidade, 
de pertencorem, simultaneamente,á bra
zilcira e a outra qualquor, terão por lei 
nacional a. lJrazilcira.» Estabelecia este 
artigo uma regra. para o BrazU ; a 
commissão revisora preferiu consi
gnar um preceito mais geral expresso 
sob forma abstracta, mas que, em ulti
ma analyse, nos fornoca a mesma solu
ção, porque as pessôas residentes no 
Brazil aqui terão naturalmente o seu 
domicilio. 

Afastarei, porém, toda a discussão 
sobre o fundo da questão, neste momen
to, para mostrar somente que a formula 
apresentada polo Projecto revisto o 
accci~a p~a egrogia commissão parla
mentar nao foi c1·cada expressamente 
para nós pJla phantasia de alguem quo 
costumasse supprir· pela imaginação as 
falh:J.s de seu pouco saber. 

O art. 20 do Projecto revisto, cujas 
idéas tiveram ingresso no al't;. 8 do 
projccto actual, foi t1•anscripto do traba
llio do Conselheiro Nabuco, um dos nos
s.os mais conceituados juristas. Real
mente os arts. 35 e 36 do Projecto Na
b~o, em seu titulo preliminar, assim 
dispunham: 

Art. 35. O estado e acapaoidade civil 
das JJOSSoas são regulados pelas leis das 
naçoes a_. que ellas pertencerem, como 
se especificar~ no Codigo Civil, 
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Art. 36. Todavia o estado e a capa
cidade civil serão- sufolidiariamente re
gulados pelo domicilio ou rcsidencia : 

§ 1.0 Quando a pes3oa tiver patria 
por havél-a perdido em um paiz e n5.o 
havei-a adquirido em outro; 

§ 2. 0 Quando a pessoa não tiver duas 
patrias em razão do conflicto, não re
solvido, das leis do paiz do nascimento o 
do paiz de origem.» 

Eis uma primeira autoridade, e, para 
nós, iudubitaveirnonte das mais valiosas. 

PrLLE'l', o notabilíssimo profes!,or' da 
Fi,,culdade de Direito de Paris, depois de 
so declarar pela lei da nacionalidade . 
para a regencia do estado e da capaci
dade das pessoas, accrescenta : «On sait 
que' la variété et le défaut de concor
dlance de diverses lois sur la nationa
lité peuvent conduire a . ces resultats 
êgalement regrettables qi.1'une personnc 
ait a la fois plusieurs natioualités ou 
qu'elle non ait ancune. Dans l'un comme 
dans l'a.utre cas, la détermination du 
statut particulier est sciontifiquemcnt 
impossible. On 1·emddfo â cette situation 
en li,i applicant la Zoi de son domicile, ai, 

besoiti ceUe de sr,, residence. Cette so
lution est équitable o mérite (l'êtro 
aprouvée. ( Clunet, 1895, p .. 249). 

Eis uma segunda autorida,Je, a do 
mais emorito do entre os internacio
nalistas fra.ncezes na actualidado, o, 
como se acaba de ver, o douto escriptor 
rof'ere-se á solu9<"í.o do Projeeto como a 
uma opinião commum, corrente na 
doutrina. 

CHAUSAC, o conhecido professor da 
Faculdad0 de Cireito de Montpellier, füz 
ponderações semelhantes. «On sait, diz 
elle, que le défüut de concordanco ontre 
les lois sm• la nationalité amena sou
vent l' un de ses résnltats regrcthbles 
qu'une personne ait la fois plesieurs 
patries ou l).'en ait aucune. Dans le se
cond cas, on est bien obligé de •faire ap
pel au domiciie. Cette loi est tonto in
diq uée aussi dans. le primier cas, en sup
posant bien entendu que le litigo 
s'élêve dans un ticrd pays. Cola vaut 
infiniment mieüx que des solutions em
piriques comme colle qui donne la pré
férence á la, loi nationale Ia plus réconte 
ou celle du projet du code civil belga 
(art. 12) qui prescrit au juge d'appli
_quer ceHe des deux lois dont les dispo
sitions applicables á la contestation 
s'éloignent le moins de celles de la loi 
loca.lo» (Clunet, 1897, p. 22). · 

Em sua sessão de 1880, realizada em 
Oxford, o instituto de direito internacio
nal privado adoptou a .seguinte reso· 

lução:-0 estado e a capacidade de nma 
pessoa são regidos pela lei do Estado a 
que olla peetence; m,ts teve o cuidado de 
accrescentar que a lei do domic:lio se 
applicaria por excepção, si a pessoa não 
tfoesse nacionalidade conhecida ( Anm,aire 
de l'Institiit de di·oit international-, vol. V 
(Bruxellcs, 1882), p . 57). 

Si nos lembrarmos que o instituto do 
direito internacional repr.escnta o escol 
dos mestres que se afadigam na invcs• 
tigação desses dHilceis e .complicados 
problemas,que o conta-cio das legislações 
suscita, não poderemos recusar-lhe uma 
autoridade do primeira ordem nestas 
mrtteria.s, e mal comp1·el10nderemos o 
dosdem com que a elb se referiu o nobre 
p1•.:opinante. 

E qua,nto á autoridade, p:iço permissão 
para não invocar outras. Si as que in
dico não &"í.o sufficiontos, não sei ondo se 
cncontl'ariam superiorus. 

Foi dito ciuo, não tendo a poSdoa na
ciona'idade incontestada, deveria preva.
lJcer a lei local, porque a foi estran
gnira so applica s11b.;;idiariamonte o não 
era licito a uma lei subsidiaria dar uma 
outra subsidiaria parn prover ,'."ts suas 
lacunas. 

Nego, om primeiro lugar, que a loi 
cstrnnguirn seja chamadtt a r .Jgulal'. cer
ta~ relações, no c:tracter do subsidiaria. 

Comprehondo o diroi to internacional 
priva.do como urna. divisão autonoma do 
di1·oito, como o complexo das normas 
rer1uladoras das relações jtwidicas ele 
onlem privatla, qtte aff'ectam ititeresses da 
sociedatle internacional. Esta sociedade 
in-tornacional forma-se com indi v iduos 
pertencentcsi a todas as nações, que se 
acham cm contar.to pulas nócos,3idades 
do commercio, das artes, da Sciencia, das 
industrias, e como não possua nem pócle 
por sua pl'Ol,)ria natureza possuir um 
poder logislat1vo, assimila em uma con
cordancia superior as leis dos diversos 
paizes. 

Quando, porhnto, se diz que a lei na
cional regula o estado o a capa0irlade da 
pcs3oa, nas suas relações in \erna.cionaes 
do ord·im privada., affirma-sJ, não que 
cada legislação nacional deve pedk sub-
sldio a lei estranha, mas sim que o-xisto 
uma ordem de relações que, por seu 
caracter de internacionalidade, deve 
escapar á acção limitada da lei local 0 
quo por süa natureza intima devem se 
regular p3la lei pessoal do individuo 
onde qµor que elle se acho. 

Dopois podia-se observar: uma lei 
necessita. de subsidio du outra guando 
não regula a mataria. Assim, o direito 
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~·omano é subs.idiario do nosso, quando 
a lei patria é lacunos1 a rJspm,_to do 
assumpto. Si é nccessario ro:o~·r,cr_ao 
subsidio de outro systema logis.ativo 
por deficienc·a elo patrio, nã.o SJ ?Om
pr0h~nde _que ~:mdo ~A'mbem do_ficwnto 
a leg1slaçao CUJO auxwo se pediu, po~
samos novamente volver á lei patr a 
para reo-ular a materia. 

o queº nos poderia el~a d_izor, si foi 
por caus11, do seu sllonc10 que nos 
s:intimos ob1·igados a roc!n·rm· .ª _ou!,ra 1 

Forçosamente, si a lm subs1d1:1r1a: a 
que nos cumpre recorrer cm pr1m01eo 
loo-ar tambem nada nos adeanta cm re
lação á questão ~1ne no.~. occupa, hav~
inos de ir alem, podwdo. a . ~oluç,io 
necessarí.a a out1·0 systema. Jm·1cl1co ou 
1m falta delle ,ios principias geraes ela 
sciencia. 

E,ta é que é a ordem n~tural _do 
pensamento, esta a seq~enc1a logica 
que nos mostram a razao e a dou
trina. 

Portanto si a lei nn.cional da pessoa 
intervém domo subsidiaria da lei local, 
é porque esta é insufficiente_, e send~, 
na hypothese, tambem dofüctiva a pri
meira, é irrecusavol o appollo a uma 
terceira lei. . . . 

Ainda uma consideraçã.o não posso 
calar. nesta occasião .. Considera-se mD;a 
quebra de principios o facto do s~ pedir 
ü, lei domiciliar que suppra as msuffi
ciencias da lei nacional. 

No emtanto; no art. 12. desta mes_I?a 
lei prelimimw, para regular as. relaço~s 
obrigaciomtes, nada menos de tres leis 
<li/ferentes são invocadas: a do logar d.o 
cÓntr,tcto a da nacionai dade dos con
tractante; e a. da situaçã.o da cousa .. . 

Por fim é indispensavel ter em v1st_a 
que o projecto, no artigo ago!a ~x_am1-
nado, acceita fra11camente o pr1!1c1p10 .da 
nacionalidade, continuando ass1m a tra
dição de nosso direito. E si p_ara ~ caso 
cm que não tem a pessoa nac10nahdado 
recorreu ao domicilio, não se · afastou 
muito dessa tradição, porque o regu
lamento 737.J art. 7, manda q,ue o estado 
e a cttpacidacle dos estrangeiros ~e re
gulem por sua lei nacional, m~s, s1 esses 
estrange"iros forem commerc1antes ma-: 
tricúlados, declara que prev~l~~e.rá a lei 
brazileira, que é a do domtc1ho dessas 
pessoas. Ora, si par~ pessoas q.ue toem 
nacionalidade conhec·.da a lei afasta, 
nessa hypofüese, a acção do principio da 
nacionalidade, por que h_a de cau~ai• e~
tranhez:t que na ause~cta de n~c~~nab
dade se invoque a lei do domic1lw ela 
pessoa? 

Yol, Vll 

OutrJ ponto que neste art. 8° . d,m 
onsanclrns á critica foi a phrase segurnte: 

Si, porém, os conjuges f01·wrn d_e nacio: 
nalidade differente, prevalecera a let 
nacional elo marido. 
Sómente quando os conjuges teem na

cional'idado differente é que o c.tso 
rechtma uma solução especial, pois que 
si ambos toem a mesma nacionalidade, 
a lei pessoal é commum, e o principio 
geral estabelecido no começo do artigo 
satisfaz plenamente. 

Além de ser uma solução de direito 
internacional priva.elo, a phrase incri
minada. onvolvt3 um principio constitu
cional, pois aflirm,t que o casamento não 
é modo leg,tl de adquirir nem de perder 
nacionali.clade. Quem sabe quantas ten
tativas se toem feiGo para mutilar esta 
regra do nosso direito constituicional 
desde os tempos da monarchia, compre
llendorá bem o valor ·e o alcance da pro
posiçã.o que se achou impropria de figu-
1·ar em nosso Codigo Civil. 

Affirmou-se que um tal modo de dizei· 
-Si os conjitges forem ele nacionalidades 
di/ferentes-causaria; estranheza na Eu
ropa. Não entre 03 cultores do direito 
intqmacional, nã.o entro os juristas, 
peço permissão para obtempe1•ar. 

Realmente todos .s,tbem que alo-umas 
legislações adoptam o principio de que 
pelo casamon'to a mulho1• adquire a na
cionalidade do marido, ao passo que ou
tras rGpellem es.,e modo de acquisição e 
perda da nacionalidétde. Portanto, nin
guem póde ignorar que ha innumera
veis hypothosos cm quo os conjuges . 
podam, apozar do casamento, conservar 
cada um a sua nacionalidade propria. · 

Não · quero esto.r impertinentemente 
repetindo o que já di~se longamente pe
rante esta noóre Commissão. não ha tros 
mczes ainda, creio eu, po·r isso, para 
mostrar que a phrase .não ha de causar 
estranheza onde se conhecerem estas 
questões de direito internacional, limi
to-me a transcrever alguns julgados em 
que ella se emprega : 

Ti·ibunctl de AppeUação de Tolosa, em 
julgado de 26 de abril de 1893 : -
« Quando d1.ias pessoas de nacionalidade 
diffei·ente se casam em es·tado estran
geiro, sem redigir contracto de casa
mento, entende-se que quizoram adaptar 
o regímen do dil'eito commum do paiz 
cm que o casamento foi celebrado, si 
resulta das circumstancias que a. sua in
tenção foi estabelecer nease paiz o seu 
domicilio matrimonial» (Clunet, 1897, 
pagina 816), · 

f,(J 



258 CODIGO CÍVÍL BRAZiLEIRO 

Tribunal Civii de Boi·deos, em julgado toem por si o dil•eito romano. D. 44, 7 fr. 
de 25 de maio de 1891: «Na ausencia de 21 : contrawisse imusquisque intelligitur in 
contracto regulando as condições civis eo loco in quo iit solveret se obligavit. 
do casamento, o regimen matrimonial Mas outros· entendem que a lei quo deve 
dos conjuges de nacionaUdade differente regular as relações do direito internacional 
casados no est1•angeiro é determinado privado deve ser a do domicilio elo devedor ; 
pela lei do domicilio do marido no mo- e esta. é a doutr ina. de Bard, Windsheid e 
monto do casamento.» Cha.usse. . 

PiUet, já tantas vezes por mim c:tado, Uma terce.ira escola propõe a lei da nacio-
escreve est.as palavras com as quaes dou nalida.de das partes. E' a. doutrina italiana ... 
por concluídas as observações que estou E' esta,belecida nas disposições prelimi
fa.zendo :«Nous nous rangeonsdone, pour nares do codigo. 
ces raisons qui ne sont que l'a.ppllcation Mas, si as partes contl'actantes não tive
pUl'e ot simple de notre méthode géné- rem a mesnm nacionalidade, é necessario re
r,tle, à l'opinion de ceux qui font ron- correr a outra loi, e esta será a do logar 
trer lo rcigime matrimonial da.os le do contracto. 
uomaine clu statut personnel des époux. Commentadores deste dispositivo do Co
Geuw-cí aycint presqiie toujours une rnême digo Italiano expllcam que a lei do logar do 
nationaUté cot1;e solutlon n'occa:iionnera contt·acto deve regular a substancia. e os 
pas do confüt. Dans los hypo+héses oü il effeitos communs das oln·igações, mas não us 
en est autremont, nous ponsons que la elfeitos propriamente executor los que se hão 
loi nationa!e du lllítri <lavra être pre- do subordinar á lei do logar onde a obri-
forée .» (<Jlunet, 1896; p. 22). gação se contrahir. 

Esta foi a solução adoptada pelo pro- Como se vê, a <loutrina do Codigo Italiano 
jecto : « Si os conjugas forem do nacíonali- muito se approxima da proposta por mim, que 
dados diíferentes, prevalecerá a do marido». é a de Assere Rivier. Segundo essosdous ci

Sô pude escrever O que diz respeito ás tados escriptoros, a substancia e e:lfeito das 
observa(ões sobre O ai•t. 80. obrigações devem ser regulados pela lei do 

logar o~de se realisou.º fa~to qu·e produziu 
Mas as considerações do Sr. Andrade Fi- o nascimento da obr1ga.çao; ·mas O que 

gueira estenderam-se a diversos outros disser respeito á execução deve ser regulado 
artigos, não só da Lei Preliminar, como da pela lei do logn.r onde a obrigação se 
Parte Geral. cumprir. Esta doutrina tem por si, além da 

Irei ligeiramente acompanhando S. Ex. autoridade desses escriptores, a do Codigo 
Antes, porém, como encontro alguma Commercial Portuguez. Rufiro- me ao codigo 

cousa p,,ra a qual tenho necessidade de vigente, promulgado em 28 de junho de 1888, 
chamar a illustrada. a.ttenção da nobre Com- consideritdo obra digna de todos os elogios, 
missão, no art. 12, detenho-roê um minuto, menos na parte relativa. a füllencias, em que 
abrindo parenthesis não dilatado nas obse1•- foi reformado. 
vações que devo ir füzendo á margem do 
discurso de s. Ex. · . Diz o Sodigo _ Commercia.l Portuguez no 

Apresentei uma emouda ao art. 12 <la art. 40 (le): « Os actos de commercio serão 
Lei Preliminar, pedindo que se dissesse no regulad?s : l.º Quanto _d substancia e eff'eitos 
principio deste artigo : « A substancia e os das obrigações, pela Ui do loga:r onde forem 
elfeitos da obrigação serão regulados, salvo celebmdos, salvo con-.,enção em contrario; 
estipulaç:ão om contrario, pala. loi do logar 2. º Quanto ao modo de seu cumprimento, 
em que foi contrahitla ; o mo .. o, _porém, da. pela lei do logar em que se realizar». 
sua oxecução se regulará pela. lei <lo logar Seguem-se outras disposições que não nos 
onJ.e for cumprida>>, . interessam presentemente. 

Não quero renovar questão de doutrina ; Esta. mesma doutrina é apresentada como 
mas ti.ovo recordar á commissão que este sendo o nosso direito vigente pelo Dr. Carlos 
assmnpto é um daquelles que em direito de Carvalho, no art. 37 da sua No'l>a Conso
iuternacional ·maio1• numero de soluções Udação. 
tem provocado. Ahi se lê : « A substancia e· e f!eitos das obri-

Ha a doutrina tlaq_uelles que entendem gações são regulados pela lei do logar onde 
que as obrigações so devem submetter som- forem contrahiclas, salvo ea;pressa con'l>en
pre á. lei do lagar da execução ; que ahi está çã0 das partes contractantes. Presumem-se., 
a séde da relação juridica. E' 0 que diz porém, contr_ahidas as ?bt·igações entre bra:ii
Savigny, cuja opinião ainda hoje é . apre- leiros em pau estrangeiro». 
pon?era'?-te na Allemanha. . « Art. 38. Seguirão a lei bra:iileira as obri-

C1tare1, entre os sectarios desta doutrina, · gações que, por seu objecto, só no Bra:iil foi·em 
·além de outros, Dernl)Urg e Endemann, que ea;equiveis.» 
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Além desta. emenda,, apresentei mais duas mente om attênção a estrangeiros que o 
outras. A primeiea, que é pa1•a ser in-ter- instituto se mn.ntem. 
callada entre o.; arts. 12 o 13, não é mn.is do E si assim não fosse, como é que os Con
que o restabelecimento do art. 36 d.o pro- ~ressos espeoiaes de direHo internacional se 
jecto:- Abre-se a successüo hereditaria no esforçariam por dar uma solução sobre o 
ultimo domicilio do autor da herança. assumpto 1 

Esta providencra mo parece inclispensavel No Congresso de Haya foram tomadas re-
pam l!e firmar ·o principio da universali- soluções a esse respeito. E os livros de 
dade da successão. . direito internacional privado nunca esque

A successão em direito internacional pri-. cem este ponto, sem duvida interessante, da 
vado deve estar snbmettida ás duas regras mataria que expoem. 
dn. unidade e da. universafülado. O SR, TORRES NETO - Mas não admitte 

A unitlado se obtem pela applicaç:~o da l~i fiança ás custas. 
da nacionalidade do decujus, e a umversah- o Sa. CLOVIS BEVILAQUA. -Acho que deve 
dade, decfarando que a succe!ilsão so abro ser abolida. 
em um só loga1•. 

Si füllecer um ciLhidão esteangeiro que O SR. ToRR.ES NETO - Mas aqui não SB 
tenh,~ bens 0111 divel'sos paizes, mas cujo do- diz na.da a respeito. 
micilio seja nos&a Capital, aqui se alJrirá ,~ O Su .. CLOVIS BEnLAQUA-E' um,~ emenda 
sua s.uccessão o aqui ser,í regulada pela lC:I que apresento pMindo o restabelecimento 
da smt nacionalidatle. · d.o p1•ojecto. 

O domicilio determina, neste como em Em r0lação ,~o aet. 13, as considerações 
outros casos, qua.l o fõro competente. do illustl'ado Se. Dr. Andrade Figueira, con-

Procura-se assim abranger e consolidar sistil'ltm em affirmar que, tendo a Commissão 
tudo que disser respeito ,í successão, fazendo eliminado algumas pttlavras do seu substi
appfimtçlío do principio do direito romano tuti vo, havia ipso facto mutilado o principio 
que consideru. a successão como uma uni- da unidade e da universalidade da successão. 
versalidade. As palavras a que S. Ex. se refere são 

O SR. Toaar,:s NETO. - P,tra lá estamos 
caminha.ndo. 

o Sn.. CLOVIS BEVILAQUA - E assim deve 
ser. 

as seguintes: qüalquer que. seja a nat·ureza 
dos bens e qualquer que seja o logar onde se 
acl,ein situados. Pareceu, e a ineu ver muito 
bem, á Com missão q uo estas clausulas eram 
perfeitamente dispensa.veis. . 

Uma vez que o artigo estabelece que a 
Parece-me indispensavel es~·t providencia. successão legitima ou testamentaria se ha 

que estava no p1·ojecto e quo foi eliminafa de regular oxclusiv,m1ent0 pela lei nacional 
por ter sobrevindo um substitutivo do Sr. do autor da herança, entende-se que esta lei 
Dr. Andrade Figueira, que não cogitav,t çio se applicará em todas as bypotheses, qual
assump·to. quer que seja a natmeza dos bons, qualquer 

A outra emenda refere-se ,í. fiança ás que seja a sua situação. · 
custas. o juiz que tiver de fazer applicação deste 

Sei que este assumpto j,í. foi discutido, e principio não poderá, de modo algum, re
gue fni vencido, parecendo á illustrada Com- correr a outra· loi quando expressamente 
missfio que não mo assistia razão em pedir lhe man4a o CoJ.igo que applique a lei na-
para se abolir do nosso direito o insfüuio cional elo decujus. · 
da fiança ,ts custas, da caução judicatum Si elle, por consideràção do qualquer na
sot·ui. Apl'esentando emenda, neste momento, tureza, fosse pedir suhsi.lios a outra lei 
não quero renovar a discussã.o, mas apenas diversa, teria p1•ovaricado, fugindo ao cum
sígnificar que continüo convencido da vor- primento do ~eu dever, quo é applicar re
dado dct doutrina que ella representa. stricamente a lei do seu paiz. Esta lei or-

Parcce-me que, procurando nós preparar dena que as successõeil se regulem pela lei 
um codigo civil 01tde se consignem todos os nacional do clecujus ; o juiz ha de submet
principios liberaos do direito, é de necessi- ter-se reverente ao seu imperativo, sem qua
dade afüstar este resquício de velhas usanças lhe posda.m excusar qualquer (lesvio dessa 
- a fiança ás custas - e que o lagar mais norma de procoder considerações theoricas 
prop1•io para manitestarmos esse intuito de qualquer natureza. 
liberal é a Lei P1·elinlinar, ondo se partícula- E' a lei nacioncJ,l do fallecido que tem de 
risam as disposições do dil'eito internaciona.l applicar, diz o Codigo ; como admittir que 
privado. Que este assumpto é exclusivo ,to o juiz ,iinda cogito da ltypothóse do applicar 
recinto do direito internacional priva1lo,, a lei da situação ou a du fôro? 
se verifica do facto do intervir na relação·. O que me parece necosScirio não é o resta
um elemBnlo estrangei~·o, de ser principa.1- belecimento destas pa.lavras que se encon-



260 CODIGO CIVIL BRAZILEIRO 

t1•am realmente no Codigo Civil Italiano, por 
uma necessidade de occasião, mas sim o do 
artigo em que o projecto d:iclarava que a 
successão herêditaria se abre no ultimo .do
micilio do autor da herança . 

Este dispooitivo é que vae dar, por assim 
dizer, uma fórma pratica ao principio da 
unidade e universalidade da successão, e 
não aquellas palavras, porque, mesmo com 
ellas, nós esta.riamos na duvida. 

Ainda que se diga que a lei nacional do 
decujus se applicar,L qualquer que seja a na
tureza e a situação dos bens, a successão da 
pessoa podenL ser aborta cm dous logarcs, 
dois juizes poderão julgar-se igualmente com
petentes pawi. abrirem a snccossão: o ,iuiz do 
Ioga1• onde cstive~se situado o immovel per
tencente á herança e o juiz do domicilio. 

Ambos poderão declara1' que vã.o regular 
o caso pela lei nacional do decujus, qual
quer que seja a naturc~a dos bens, qualquer 
que seja a situação. 

E:itarcmos assim dcantc de um con!Lcto, 
para cuja. imlnção parece indisponsavel que 
se estabeleça o que peço na emencl,1: abre-se 
a wccessllo no ultimo domicilio do autor ela 
herança. 

Assim firma-se, de modo definitivo, o 
principio da unida.do e universalidade da 
successão. · 

Insistiu tambom o Sr. Dr. Andrade Fi
gueira s:>bt•o a concep~in,o do projocto cm 
roferoncia ,is poiso:ts ,jurídicas. 

As observaçõe., de ~- Ex. em pa1·te com
binam com as do Sr. Dr. Torres Noto. 

Ambos querem que dcsf,aquomos, ontl'o -
as soci0<ladcs, as corpora ,ões. · 

A orga.aisação do projecto, ,i,t cu tenho 
dito ,i Commissão pot• mais tlc mmi vez, 
obedeceu a princípios que sã.o hoje corrcnt'..ls 
na doutrina, obedeceu a. principios que eu 
vejo consignados no.; ultimos 1locumontos lo
gislativus dos povos de mais alta cultura 
jurídica.. 
· Assim, ú fücil onconti·ar idcnthla.tle do 
conceitos o idcnthlaelo ele noções entro o 
capitu!o do nosso projecto referente ás pes
soas jurídicas e as secções que se occupam 
elo mesmo as3mnpto no Codigo Civil ela 
Allem1nha, no de Zurich, no dos Grisões, no 
Projecto ele Codigo Civil para a Suissa e no 
Codigo Civil do Ja.pã.o, ultimamente pnbH
ca.fo e que todos sabem que é producto de 
jut•istas nacionacs educados em es·~olas eu
ropéas . 

Mas não é sómente nestes documentos le
gislativos quo ,i doutrina do projecto en
contra apoio: ú nas autoridades que se toem 
dedica.do especia.lmen to a esto assumpto d11,s 
pessoas juridicas, ontl'O as qua.es parece-me 
que basta citar o nome ele Gierke, cuja obra 
é considera.da como exllaustiva do assumpto. 

Como ot:.e, quasi todos os escripéores que 
ultimameDte toem tratado da ma.teria o:<
põom a doutrina elas pes30a'l juridicas i!a. 
mesma fórma. que o projocto. Apresentam 
as pessoas juridtcas de direita privado dis
tinctas, primeiro, nas clua3 seguintes cat'3-
gorias: os conjuntos de homens o os CJm
plexos do beus. E' :issim que, dando con, 
vorgencia e unidade aos esforços dos homens
o transfürmanclo, idealisando o patrimonio, 
füzem surgir em ambos estes casos a. per
sonalidade que o direito l'C3conhece. 

Os conjuntos ele homens qno su· reunem 
para a consecução e:o um fim commum, con
stituem, na lmguagcm Je proj 3cto, as so
ciodatJ.cs, comtn•ehendeudo este vocabulo as 
elivc:·sas va.rie.!ades ele a.grup.unentos t!e in
divíduos considor;1dos cJmo unichules corpo
mtivas. 

Incluo-se no segundo g,1110ro o que ultima
mente se concordou om chama1· fümlaç,ão, . 
nome que, cmbor,t venha da Al!mmialla, já 
se encontra no Cotligo Civil do ChUo, no 
Pr~jocto Na.buco, na Consolidação ele Carlos 
de Carvalho e no Cotligo Civil Hcspanhol. 

Tendo mo demorado cm outra occasíão no 
exame desta ma.teria, so:1tir-mo-hia. con
st1·angiclo si tivesse do rep3tir tudo q u mto 
então ti.isso, porque irh, Msim fü.ligar rnntil
montc a paciencia d,t Commissão . 

O Sr. Dr. An•lratle Figueira, além de ob
servações de ordem geral, insistiu em outras 
que visa.mm particularmente o art. 17. 
Advoga S. Ex. necrssidade do placet elo 
soberano Ioc(I), para que as pesSO(IS jul'itlicas 
estrangeiras possam funccionar no paiz 

O projecto, em relação ás pessoas jurídicas, 
manteve o principio que havia estabecido 
para as passous naturaes, isto ó, reconlJeceu 
que umas o outras tinham capacidade para 
exercer no Brazil' todos os direitos pura.
mente civis. Mas nã.o se esqueceu de declarar 
que a lei estranha não é applicavel no 
Brazil, desde que offenda. os princípios d1\ 
ord, m publica. nacional. 

Por isso é que se fazem algumas restricçõos 
no art. 17, quer em relação ás pessoas juri
dicas tle Diraito Publico, quer em relação ãs 
pessoas jurídicas de Direito Privado. Para 
aquellas, a Commissão estabeleceu a restric
ção absoluta de que não podem adquirir 
immoveis no Brazil; para estas, estabeleceu 
que se devem submetter it lei nacional afim 
de que sejam em tudo equiparadas ás pessoas 
nacionaes. 

Parece-me, Sr. Pressdente, que ê o bas
tante : não neces;;itamos de fazer a distinc
ção entre pessoas nacíonaes e pessoas estran
geiras, embora. jurídicas, para a permiFsão 
do seu funccionamento no paiz, porque, uma 
vez que as pessoas jurídicas estrangeiras se 
subordinem aos preceitos da lei naci0ne.J 1 
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todos o3 perigos estarão afastados. E é 
preciso, quer em relação ás pessoas naturaes, 
quer em r,elação ás pessoas jurídicas de Di
reito Privado, acabar com essas prevençõe3, 
com essas hostilidades, que só conseguem 
crear obstaculos a que se ent1•elacem relações 
commel'ciaes e de outra orJem qualquer 
entre os diversos paizes que seguém o mesmo 
c.:1.minho da oi vilisação. 

o SR. ALFREDO PINTO -Tratemol-os como 
el'.es no3 tratam: não ha paiz da. Europ:1-, 
por exemplo, que re~eba. uma companhia 
nossa com a sympathia com que nós rec3· 
hemos as de lá. A nossa legislação a respeito 
é a mais liberal. 

o SR. CL0VIil BEVILAQUA - Creio qne não 
é assim. Em relação á primeira parte do 
art. 17 já tive occ:\sião de mostrar que o 
direito commum europeu era mais liberal do 
que o projecto, porque na Europa se per
mitte qno as nações estrangeirai, tenham a 
propriedade dos edificios onde estiverem 
situadas as suas legações. 

o SR. ALFREDO PINTO - Mas -isto não é 
do Direito Americano. 

o SR. CLOVIS BEVTLAQUA - A America do 
Norb; em relação aos estrangeil•os, adopta 
princípios dos mais atraz,1dos • .• 

O SR. AL1•tt1mo PrnTo - Não, senhor; são 
principio;i fundamentaes garanticlores da 
nos3a sobtlrania.. Não podemos renunciar ó. 
nossa soberania em b,meficio do extrangeiro, 
nPm podemos comentir que ella seja por 
elle atacada. 

o Stt. CLOVIS BEVILAQUA --:: Sr. Presidente, 
não estou criticando a disposição do art. 17 
na sua primeira parte, como suppõe o illus
trd deputado. 

o SR. FADlO LEAL -A minha questão ó 
esta : as peEsoas juridicas extrangeiras veem 
formadas e nada temo; com suo. constituição 1 
Isto· ê que é preciso ficar bem claro. 

o Sa. CL0VIS BEVILAQUA - Si ellas nfio 
esLivt-rem constitui,fas, como po·.lcremos 
c:rnsideral-ns extrangeiras? Consideramos n 
pessoa jurídica como ext1•,rngeira quando a 
sua s'.lde é no extrangeiro; consequente
mente ellas já fütão constituídas lá. 

O SR. FAmo LEAL - A subordinação dellas 
á nossa lei em relação á. sua constituição 
não é exgi la 1 

o SR. CLOVIS BEVJLAQU\. - Elias se devem 
constituir segundo sna lei nacion 1I ; mas, 
toda a vez que esta o:ffonder principios basi
cos da lei brazileira, não poderá ter appli
cação no Brazil. 

o SR. FATIIO LEAL - E isto quanto á pro
pria constituição da pessoa j uridica 1 

o SR CLOVIS BEVILHQUA. - Perfeitamente. 
Eu dizia, Sr. Presidente, que não estava 

impugnando :i. disposiçãv do art. 17, na sua 
primeira parte. Pretendia, de facto, somente 
justificar a disposição do art. 17 no seu pa
ra.grapho unico. 

Uma vez, porém, que fallamos do citado 
artigo em seu principio, observarei que se· 
ria de vantagem que retirassemos a expres
são possui,·, porque a nossa concepção da 
posse é um pouco mais ampla do que a que 
domina. presentemonte em nosso direito e. 
assim, dizendo nós que, a9 pessoas de Direito 
Publico extrangeiras não podem possuir, te
mos alTirmado que não podem siquer a.luga1• 
(apoiados), . 

O Sr. Amaro Cavalcauti propoz que ao 
art. 06 fosse additada a definição de dólo, 
diz 'ndo-se qtu « por dólo se entende o acto 
proposital de prejuc.licar alheio direito. » 

Já o illustrado Sr. conselheiro Figueiredo 
me dera a honra de eonfabular commigo a 
respeito deste assumpto, e a sub-Commissão 
redaccional chegou a esta conclusão: elimi
nar deste capitulo quaesquer definições .. 

o SR. OLlVEIRA FIGUEIREDO - Apoiados. 
0 SR. CLOVIS BEVILAQUA - P,1rece-me que 

esta solução foi realmente a melhor. O pro
jecto, por seu sys~ema, absteve-se em geral, 
de detinir, sempre que a definição se não 
tornava inr1ispensavel para a solução de uma 
duvida. Ora, em relação ao conceito do dó lo 
não ha duvidas, e, si ellas existem, não pó· 
dem ser derimidas por um dispositivo legal. 

Accresce a e5ta consideração de ordem ge
ral que a definição, embora co1•recta, não me 
agrada inteiramente porque considera ú dólo 
em seu· conceito ma is ger,11. 

Toda a Commissão sabe que, em rdlação ao 
dólo, desde o Direito Roma.no e através dos 
diversos monumentos legislativos dos paizes 
que teem desenvolvido os principios daquelle 
Direito, o conceito tem vacillado, ora abran
gendo diversas variedades, ora circumscre
von1l0-so a um objecto mais restricto. Ora o 
tlólo é apresentado como comprehendendo em 
um genero mais largo os vícios conhecidos 
sob os nomes de fraude e simulação e al
gumas cousas mais, que senão traduz exacta
meate por aquelles termos, ora é tomado 
como synoaimo de fraude ou de simulação. 

Até escriptores dos ma.is correctos, como, 
{lOr exemplo, Coelho da Rocha, acceitaro esta 
synonimia. 

Entretanto, a doutrina reconhece distin
cções. 

Depois, a dcfiniç!io apresentada pelo Sr. 
Dr. Amat•o Cavalcanti abrange, na hypothese, 
muito mais do que o definido. 

Nó3 destacamos diversos vícios de vonta.de 
..;. o erro, o dólo1 a coacqão, a, simulação, etc. 
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A definição anresentada por S. Ex., embora a Commissão fez bem; a consulta torna-se 
intercallada na secção dedicada ao dólo em mais facil: quando se quizer saber qual o 
sentido restricto, convém não só a este como prazo de uma prescripção, já se sabe preci
tambem á sirpulação. Effectivamente dizendo sarnente onde se o encontra. 
que o dóio é o· acto proposital ~e pre,i_u<licar o SR. CLovrs BEVILAQUA - Em relação 
alheio direito, e deparando na simulaçao com ao art. 201 faço uma observação, e é que se 
os mesmos elementos conceituaes - propo- exige a inscripção de um numero consicle
si:to e damno - arranjamos urna detinição ravel de clocurrientos o que torna o termo do 
que tanto se applica a um como ª outr? dos acto do casamento excessivamente compli
indica<los vicias dei vontade· E' que O illus- cado e volumoso, maxime, com a inclusão do 
trado advogado não attendeu a que o dólo n. 5,. 
que esta secção do projecto regula é o dólo 
em sua accepção restricta e nos offereceu um Sobre o art. 228, já, o illustrado relator 
conceito generico. desta parte do Codigo apresentou conjunta-

Ora sendo a definição de dólomais extensa mente commigo uma emenda, cujos funda
do qu~ a noção que o projecto consigna em mentos são obvias. 
sua accepção restricta, parece-me que em hora Em relação, porém, ao a:rt. 229, em con-
correcta, não deve ser acceita. flicto com o art. 327, paragrapho unico, a 

Não me tome a Commissão por teimoso i solução apresentada pelo illustre relator não 
mas tolere que não reclamando o restabeleci- me parece a melhor. O art. 327, paragra
mento da dispdsição eliminada do art. 144, pho unico, determirnt que o conjuge do au
de pas~agem aífü;rne que o aucto:' do proje~to sente não poderá casar sem provar directa
não estava inteiramente desprovido de razao; mente a morte do seu conjuge, seguindo 
quando incluio entre os meios de prova as outra orientação, o art. 2'.~9 estabelece provi
folhas publicas, os jornaes. . . dencias referentes ao casamento do conjuga 

Lembrarei simplesmente, pétra me Just1- de um ausente. 
ficar, que os jornaes oill.ciaes servem ahi Conhecida a antinomia entre os dous ar
const1rntement9 de prova, mesmo em actos tigos, o illustrado· relator preferiu supprimir 
judiciaes; que os jornaes offlciaes serven: de a dis.posição do art. 327, isto é, achou mais 
pr.-iva até para que os empregados publt_~os conveniente habilitar o conjugo do ausente 
tomem posse dos seus empregos. Consegum- ·a casar-se pela simples presumpçâo de 
temente, constituem meio legitimo de prova. morte. Parecendo-me que os principias rigo-

Dirão que são meios susceptiveis de con_- rasos da monogamia se oppõem á solução 
testação; mas esse caracter, responderei, apresentnda por s. Ex., pediria á Commis
é commum a todas as provas que não sejam são que fizesse o contrario do que S. Ex. 
presumpções juris et de jure. E' d_estino propõe, que supprimisso os artigos 229 e 230, 
natm•al das provas pretenderem desf1;tzer a para que, em hypothese alguma, sem prova 
opiniã.o construida por provas contrarrn.s . directa da morte do conjuge, se pudesse rea-

O SR. ALFREDO Pn,ryo _ A Commisiií,o eu- liaar leg,1lmente um casamento. 
1 d 3 C0ntra o disposto do art. 271, Sr. Presi-

te.ndªu que isso está inc ui O no n. · dente, eu tenho a ponderar que, a prevalecer 
o SR. CLov1s BEVILA.QUA - Isto é um o principio estabelecido abi, se desnaturam 

reparo feito de passagem. os regimens de bens. 
Attendendo a um conselho do illustrado E' sabido que os regimens de bens entre 

Sr. Dr. Andrade Figueira, ª Commissão re- os coDjuges se podem, nas suas multiplas 
uniu todos os disposi_tivos referentes á pre- variedades, reduzir a duas fórmas geraes : 
scripção em um só capitulo. · o regímen da communhão e o regímen da 

Apezar do seu cuidado, porém, parece que separação. Si for estipulada ·a · separação de 
escaparam uns dous, pelo menos. bens, parece que <leve predomina,r, no si-

Não sei si a Commissão fez bem, nem se Jencio das partea, os princípios decorrentes 
fez mal. Acho que formou um capitulo da separação, porque tal é a vontade presu
excessivamente compacto e que talvez se mida dos pactuantes que claramente mos
tenha conseguido com isso difficultar O co- traram não querer a communhão, adaptando 
nhecimento do assumpto. regímen que a exclue e porque a lei supple-

Quan<lo encontramos um instituto e que- tiva tem por funcção completar a vontade 
remos saber si elle está.. sujeito á pres11ripção das partes quando silenciosa ou obscura; mas, · 
e qual o limite rlella, necessitamos de inter- não contrarial-a. 
romper o nosso estudo para ler todo O ca- Estes preferiram o regimen da separação, 
pitulo da rrescripção, que não é pequeno. consequentemente, desde que haja duvida ou 

o SR. ALFREDO PINTO - Estú. dividido em silencio, deve prevalecer o principio d_a se
paragraphos, conforme cs prazos. Acho que . paração. Si quizessern acceita,r o reg1men 
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commum, ou outro qual,quer, necessaria
mente 151} exprimiriam ness1 sentido. 

Como complemento desta observação, pedi 
·a suppressão do dito art. 271 e do paragra
.pho unico do art. 299, a respeito do qual se 
podem fazer os mesmos reparos. 

Eram estas, Sr. Presidente, as observações 
que tinha de faz~r hoje. 

o Sr. Villela, dos Santos -
Restricta como deve ser, neste momento, a 
discussão do projecto, eu mo limitarei a ac
centuar alguns pontos q_ue, em meu parecer, 
são susceptiveis de morliftcação, por falta de 
clareza ou por dissonancia com outros, sem 
me alooga1· em argumentos que tornariam 
iuterminavel o debate . 

Não tive tempo de fazer sinão uma leitura 
superficial e alternada de algumas partes do 
projecto, porque só ante-hontem á 1!1eia 
hora da farde me foi -entregue; o tempo era 
escasso e o estudo precisa ser consciencioso. 
Assim poucas serão as alterações que pro
porei. 

Na s.ecção 2" do cap. 2°, do liv. 3° da 
Parte Geral qncontro, por exemplo, um,t epi
graphe-outros del'eitos. 
· O cap. 2° denomina-se - dos defeitos dos 
actos-juridicos. A seC('.ão 1 ª trata do erro ou 
gnorancia, do 1lólo o da coacção. A segunda 

ira.ta da. simulação o da fraude contra cre
tdores. 

Si a simulação e a fraude contra credores 
são defeitos, não ha necessidade dessa epi
graphe, que 1Jada isclarece, porquan~o o ca
pitulo denomiu.1-se-dos d.efeitos dos actos ju
rirl.icos. Eu a reputo, por conseguinte, desne
c essa.ria. P areceu-me que aqui olla só -tinha 
u(Il objecto : to1•nar claro quo esses outros de
feitos eram cliferontcs dos da 10. secção-vicios 
da vontade; mas, essa di.Jfercnça é dispensa vel, 
dosde c1ue o ca.pitulo trata dos defeitos dos 
actos jurídicos, pJde-se mencionar todos por 
sccçõeS', sem distinguir defeitos a e depois 
outros defeitos. Minha emenda, por conse
guinte, é para que seja suprrimlda essa epi-
graphe. · 

O a.rt. 369 suggeriu ao meu esripito ~ma 
duvida.. ELLe ú assim cencebitlo: « no acto do 
reconhecimeil.to é vedado fazer q_ ualquer 
menção da qual se induza que o filho procede 
de concubitó reprovado. » 
· Desde que o projecto p1•ohibe o reconheci
mento elos filhos a.dulteriuos e dos inces :uosos, 
me parece que es.:ie artigo fica sendo demaid, 
porque o filho reconhecível é só o havid.o de 
homem o mulhor livre;;, e este concubit 1 não 
é o réprova,lo, tanto assim que a lei per
mitte que filho c1ue delle provém possa ser 
reconhecido. P1·oponho, pois, que se . sup
prima o art . 369. 

Em conversa com o Sr. Dr. Alfredo Piotr 
lembrei que, no capitulo da locação bavio 
dous termos para a mesma cousa-reparos a 
reparaç:ões. Elle tomou nota para adoptao 
aquellc que exprime melhor a idúa e tem a 
consagração do nosso direito. 

O art. 110 tem dous paragraphos, e o se
gundo dispõe que, havendo testamento, será 
observado o art . 1802. 

Este artigo trata da posse da herança e do 
cargo de cabeça do casal, e dlltermina que, 
si o casamento for feito sob oregimen da com
munltão de bens, será garantida a posse da. 
herança, bem como o cargo de cabeça do 
casal ao conjugo sobrevivente que, si for 
mulher, precisará. que esteja vivendo cqm p 
marido ao tempo da morto deste. Entre
tanto, o § 2°. faz referencia ao art. 1802, 
cuja disposição é esta : 

« Na falta do testamenteiro nomeado pelo 
testador, a execução testamentaria compete 
ao cabeça do casal e, na f3,lta deste, ao her
deiro que for nomeado pelo juiz.» 

Ora, a execução testamentaria 11ão é o 
mesmo que caboça de casal e inventariante. 

Arrecadar os bens, administrai-os, da.1-os a 
inventario o partilhai-os é a funcç.ão priva
tiva do inventariante e cabeça do casal. 

O testamenteiro não tem a menor inter
venção no inventario, pelo nosso Direito ac
tual, que não está alterado: recebe do inven
tariante os bens que tem de haver para 
cumprir as disposições testamentarias. 

O art . 1610, como está., sem o paragrapho 
2°, satisfaz perfeitamente, porque prevê to
dos os casos : no r egímen da curnmunhão de 
bens, si ha conjuge e este é o marülo, elle é 
o inventariante; si ha conjugo e é a mulher, 
vivendo ella com o marido no momento em 
que este fallece, é esta a inventariante ; si 
não ha conjuga sob1•evivente, vem a disposi
ção do § 3° : Horá. o co-herdeiro que estiver 
na posse corporal e administraçã.o dos bens. 

A que vem, portanto, a referencia ao ar
tigo que trata da nomeaÇ<'i.o do tosti\meq
teiro, que não fica, por isso, sendo inventa-
riante 1 · 

o SR . ALFREDO PINTO-O Sr. Dr. Carlos 
de Carvalho, tra,tando do assumpto, refure
se á mesma disposição. E sinto não podei• 
mandar buscar a Consolidação. O que está no 
projeeto é o direito actual. 

o SR. VILLELA DOS SANTOS-Si é. confesso 
que não entendi. 

Convertida om lei a disposição do § 2° do 
art. 1610, parecerá. que o testador poderá. 
n9me1:r inventar_iante, quando, entreta-nto, 
ella nao o porm1ttc. Do facto, si se deter.
mina· em todos os casos quom deve set' o in
verttarian!e, como o testador }JOdor(t fazet' 
a nomeaçao i · 
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O qne to1·rni. a disposição duvidosa é a re- Advogo aqui lm 16 annos, exerci a rna-
fel'encia a artigo que só trata da ·nomeação gistratura, tenho feito algumas dezenas do 
de tostament,eiro; parece que se dâ ao test:i.- inventarios, e nunca procedi de outro modo. 
dor o direito de altern.r a lei, nomeMldO ou-
tro inventariante, conti•a a di~posição do- O SR.PRESIDENTE-V.Ex. propõe então? ... 
art. 1610. O SR. VJI,LELA. DOS SANTOS - Que so snp-

prima o§ 2° do art. 16!0, que não acho te-
O art. 1802 deve ficar : o que devo sahir nila rolaçiio com O art. 1802. 

é o § 2, do art. 1610, porque um, trata da 
poS3e dos bons, dG. suG. arrecadação, da sua O SR. Cwvrs BEVILAQUA - Parece que a 
gun;rda, ua ~uu administração, da obrigação disposição se deve refe1•ir exclusivamente ao 
de mventar1al-os o do dal-os ct partilha , 0 0 caso da successão testamentaria. 
outro, trata da exocuç,'i,o testamentaria, que o SR. Vn,T,ELA Dos SANTOS - Acho que a 
nada disto abrange. rererencia é que torna, duvidosa a disposi-

0 SR. ALFREDO PrnTo-Então, v. Ex. al- ção. O artigo estabelece as regras geraes para 
tci-co O direito actual; ó outra cousa. Sí qui- os divm•sos casos; para que dar lagar a du
zermos con.-mrvar -o direito actual, devera- vidas que podem surgir na pratica? Do 
mos -ver a Consaliclaçao, onde verliicaremos facto, póde alguem pensar que tem o direito 
quo o testador tem o direito de nomear in- ele nomear inventariante. 
-ventarianto, salvo quando vac prejudicar O SR. CLovrs BEVILA.QUA.-Creio que como 
herdeiros neco3sarios. está pôde realmente dar logar a duvidas. 

o SR. YrLLELA DOS SAN'ros - Está. enga- o SR. VILLELA DOS SA.NTOS-Supprimido o 
nado; não pôde nomear. paragrapho, o artigo fica completo, pois 

O Sn. ANISIO DE ABREU-E no caso do tu- prevê todos os casos. 
tela t estamentaria 1 O paragrapll.O unico do art. 1628 diz: <<A 

declaração não poderâ ter Jogar antes de 
O Sr.. VrLLELA nos SANTOS - O caso é di- um anuo, a contar d,t conclusão do ínven-

ve1•so. tario·. :.> • 

o SR. ANrnIO DE A BREU-Os bens não estão Refel'e-se o artigo á declaração da vaccan-
na posse do tutor testamontario ? Elle nã.o é eia da herança jacento. 
o a.dministra,tlor ~ Proponho uma emenda assim concebida: 

«Em vez do- in11entario, diga-so-a1·1·ecada• 
O SR. Vn,LELA Dos SANTos- Não . Êlle re- çao,>, porque propriamente no nosso direito, 

cebe o que cabo ao menor na partilha, e no não lia inventario, quando a herança ê ja
inventa.rio intervem no caractel' do tutor. O cento ; ar .·ecadam-se os bens, que são arro
test,1menteiro, polo nosso direito, não é ou- lau.os o a sua guarda. ú c.m:fl.ada a um curador. 
Villo no inventario; o processo de prestações Inventario não é, porque, no inventario, 
de contas ó diverso, c1 autoado em separado, ó ncc:;s~ai'io que haja quem dê bens parn. se
e, só depois do fiudo appen:iado aos autos uo rem anollados _g snrcm partilhados, afinal; 
iovontariv. o processo tem divoesas phases que não se 

Póuc o digno membro da Commissã.o verificam no proco~so de arrecadação. 
mandétr buscae a ConsolidaçcTo: o dil'l'ito O art . 1640, no parag1•apho uniM, dispõe 
a.ctu:11 é o que acabo de cxpô1•. O tes- que o filho natural, recµn hecido na constan~ 
tado1' não tom o direito de nomoae o io- eia do 111;1trimonio, de que proveio prole 
ventariante ; tem, sim. o direito do no- legítima, sú tem direito (t metade da herança 
mear quem quizer pMaexecutar su:i.s dispo- p,wtil!rnda ao filho legit imo ou legit.imado. 
siçõcs testamenta1•ias; põdo não confiar no (~nando se discutiµ esta parte do projecto, 
conjugo, uem nos filhos, nem om qualquer que fui a. que tive a honra de relatar na 
ouko herdeiro nocessario, o, eoilio, escolhe Commissi'ío do Instituto, estava notado pela. 
pessoa d!} sua. confianç-a pa.ra executa.r as Cummissi'"lo o reconhecimento, nlio só dos fl. 
disposiç.õos testamentarias. Não tem, po- lhos simplesmente naturaes, como o dos fi
rém, o direito do nomear qualquer pessoa lhos ::ulultcrínos. . 
J)ara arrecadar, administrar, arrolar, inven- Em boa hora e, em minha fraca opinião, 
taria.1' os bens o tlal-os a partilha.. sal)iamente inspirada, a Comroissão de Re-

O SR. TORRES NETO-Apoiado. d.acção deliber_ou supprimir a. segunda parte 
relativa ao reconhecimento dos filhos adulte-

O SR V1LLBJ.A DOS SANTOS - O Sr. consc- rinos. Ficou, porém, essa üisposição do pa.ra
lheiro Andrade Fígueh>a.. apresentando a grapbo unico do art. 1640, artigo ao qual eu 
emenda que foi a.cceita llela Comnüs.·ão de havia apresentado uma emenda, que dava 
Redacção, accentuon que ora este o nosso , ao filho adoptivo sómente metade da legi· 
direito. tílua que ccvia caber ao filho, si porven-
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tura após a adopção sobreviessem filhos ao nós o Codigo Commercial, sendo os actos 
a1loptante. commerciaes regulados pelas mesmas nor-

Ora, é ceeto que o projecto, quando trata mas geraes das transacções communs. 
da adopção, começa dizen1lo (isto está no Não vejo razão ·procedente e valiosa. para 
projecto primitivo, não foi alterado), co- . que tenhamos uma legislação especial do 
meça dizendo, repito, que a adopção é per- commereio, a qual póde-se considerar para
mittida :ls pessoas maiores de 50 annos; mas, lella ás regras das transacções ordinarias d:1 
nesse capitulo mesmo, o projecto reconhece vlda d.o cidadão. 
a possibilitlade do adoptante com essa _ida.de Dir-me-hão 1iercmptori:l.mente: não ha 
vir a ter filhos, tanto que o ari;. 389 diz que nação civilisada que não tenha Codigo Com
a adopção p1'oduzirá os seus elfei tos, ainc!.a mercial. 
mesmo que sobrevenham filhos ao ad.optante. Mas a isto responderei não: devemos f_,zer 

Parece-me que o projecto não será inco- o que prtti.icam as demais nações, mas sim o 
IJCl'ente si nffo for acceita a emenda que pro- qucnosconvemeéracional;repetiremoscomo 
puz, pois si a um fllho natural, só porque ponderavam os antigos juristas romanos: não 
nào proveio de uma união legalisada, o pro- se rteve fazer o que se faz em Roma, porém 
jecfo d.t a rnetacl.e da legitilria que compete o que é justo, util e decoroso. 
ao filho legitimo ou legitimado, como dá. Attendamos, portanto, ao que é justo ora
ao adoptivo a legitima inteira, si, á atlopção cional, na ma teria dõ transacções civis, o 
sobrevierem filhos legítimos? com isso nos conformemos. 

· Nestas condiçães, renovo a emenda quo Muito importaria que a illustre Cummis-
aprosentci e que não foi acceita pela Com- são fizesse toe.o o possível esforço para que 
missão. o projectado codigo fosse simples, m_ethodico 

O ar·t. 1750 dispõe que são incapazes ab- o conciso, supprimindo toda a legislação do 
so lutamente os não concebidos no tempo da privilegio de classes, sendo uma vcrdadehis
morto do ·testado.r, cxcepto os filhos de ·pcs- to.rica que a constitui~ão de classes nas so
soas determinadas por este existentes ao cicdades ú um mal nwr'-'cedor da desapp1•0-
tempo da abertma da successão. vação do legislado1• criterioso. 

Parece- me que este artigo devia ter uma Ora, em que consiste o commercio 1 Na 
rcdacção mais cla1·a·. O tormo « existentes» compra e venda, na exigencia de pagamento, 
não devo deixar duvidas. e essas transacções operam-se, quer entre 

Esse termo« exfatentes » refere-se a pes- pessoas sing-ulare~, quer entre pessoas asso
soas, pol'q uo os fill10s que não existem são ciadas, o q uo ·aliás não altera a naturez.i dos 
absolutamente incapazes. factos, nem prejudica a obrigatoriedade 

Eu diria« ... as quacs existirem ao tempo dellas. 
d.a al.Jor-tura da snccessão.» Pois bem; estas relações ou os direitos 

Quem ler o artigo, a primeira impressão dahi resultantes não poderão ser incluídas 
que tor,L é que ello consigna uma contra- nas disposições geraes sobro o direito civil i 
dicção. Podem, simplificanse-se a Jei, e facilitando-

São ost.as as observações que o rapido cs- se assim a sua melhor execução para melhor 
t"udo, que pude fazer, devido ,t ü! lta de garant ia dos direitos individuaes. 
tempo, permittiu-mc consubstanciar cm Poi :, um cidadão, sú porque qualifica-se 
emeu ·.as. . com o nome de commerciante, ha de ter le• 

Peço a V. Ex. que me releve o tempo que gislaç,ão diffo1•(lnte, direitos differentes, pro
tomei com cst,as clesalinltadas pa.lavras. (Níio cesso diverso, para realizar as suas t rans
opoiodos. ltlu-ito bem; muito bem.) acçõed, que não são outras sinão as que rea

lizam toclas as pessoas civis na vida com-o sr. Alencar Araripe - Sr. mum 1 
Presidente, ainda uma, vez farei ligeiras 
considerações sobre um outro ponto do pro- Seria mais conveniente que o Codigo, que 
jecto em discus"ão. sn csUL elaborando, enfeixasse taes llisposi• 

Vou referir-me succintamentc ao tit. V çõe"l de maneira, que todas as relações de 
cap. r, « que occupa-se do contracto dil. com- compra e venda, e todos os princípios de so
pra e venda». cicdacles mercantis fossem regidos pela mes

ma lei ou por normas geraes identicas. Nesta parte o projecto dispõe sobre o c~n- . 
tracto da cumpra e venda e sobre as s0010- E vejo que isto não se consegue no projecto 
dados que se roh1.cionam com esse acto actual. · 
civil. Com eífeito, olle estabelece regras conven-

Eu desejaria dizer quo o c_odigo, ncst_e cionaes a respeito dessas transacções, mas 
conjuncto de disposições, rlevoria s01• redr- deixa. subsistente a legislação especial do Co
giclo de ma.noira que de:;apparecesse dentre cli.go Commercial. 

VoL VII 
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Diz-se quo a legislação especial do com
mercio tem por fim o desenvolvimento das 
relações mcl'Cantis, a seguranç-..a das transs 
n.cções, e ftrmeZil. dos direitoJ commerciaes 
em bem dos negocin.Útes. Mas, si assim é, e 
si a legislação espacial do commcrcio _offe. 
rece mn.is garantia ás transacções, nao é 
justo crear r egms e principios, que favore
çam uma porção de cidadãos, deixando outra 
par te da população desabrigada de taes fa
vores, quando dove o. lei ser igual par~ todos 
ios habitantes de um paiz na protecçao dos 
respectivos direitos. 

Quamlo em 1850 decretámos o actual Co· 
digo Commercial Brazileiro, foi sob o funda
mento de que cumpria assegurar a sort_e 
do negociante, e trazer amplo desenvolvi
mento ao nosso commercio, sobretu ·.o cm 
relação ao extrang·eiro; observo, porém, que 
taes resultados não foram obtidos, o o com
morcio brazileiro continuou na mesma rotina 
que seguiu, logrando apenas o desenvolvi
mento naturn.l devido o.o augmento de pop.9-
laçfo, e ao crescimento do. pro,lucçao 
l?roccdcnte da. maior somma, de trahalllo, 
iactor de maior producçKo. 

Assim, a lei especial do com~ei:_cio_, ou_ an
tes, a lei do privilegio mercanttl nao Jnst1fi.cn. 
por suas cons·equoncias a oxisto11ci_a d_? co
digo especial promulgado P?r u~ntaçao . do 
que na Europa se pratica o la se Julgo. vn.n
tajo~o. 

A lei privilegiada do commercio traz D!), 
nosso. prn.ticn. fol'ense um mal notavel e ~1-
gno de romedio, consiste11to osso mal na d1f. 
ficuldado, que, ora por mn.licia do_s . litigan
tes ora mesmo cm boa fé, se or1grna das 
qu~stõos commerciaes,~n:i tazão de ?spocin.Li
dau.e do juízo. Apenas 101ciatlas as.lulas, .yr
ocm as duvidas sobro a competeocM do foro, 
~ mui repetida,s veze3, de_gois de _iJ1·olongado 
pleito vem a resolver-se a quosLao pelo. nul
lidn.de' do processo, com grande e sonsi vel de
trimento <las pn.rtes, consignadas a renoval' 
a demanda. . 

Si ú vantajoso evitar domn.ndas o plei
tos judiciaos, não podemos. deixar de con· 
siderar errouea, a legisl:içKo que, em vez de 
supprimir que3tões, as multiplica e promove. 

As sociedades poJit.icas não pro_speral? com 
privilegios, principalmente uma s_ociedade 
democr"atica como a nossa. Eea, pois, para, 
(-)Ste ponto que me apimaria a chamo,r. a at
tonção da illustrada Commissã.o. Se1 que 
nã.o é possível, I).o estado em (!UQ e3~á o pro
jecto, refazel-o do tal fórma que v10ssemos 
a dispensar o Codigo Commercial; . fi:~S, ao 
menos, _dig·a-se n.lguma cousa como rn1c1O do 
exame sobr;J este assumpto para quando _se 
discutir o Codigo no Pa.rlamento. Nu.o co~
vém deixar subsi tente o segrego.da, do d1-

roiéo civil commum cstn. legislação · do corri· 
m~rcio, quando procnl'amos formular e con· 
st1tuir um Codigo orientado pelos pi-incipios 
adiant1J,dos da sciencia jurídica . 

Em que consisto o commercio ? Em com
prar, vender e exigir o · pagamento ; e, só 
po1'que tem o titulo de negociante, quem faz 
dessn.s transacções no balcão, ou em vastos 
armazens, deve reger-se por uma, legislação 
tliíferente das normas das t ransacções com
merciaes ? Isto será. fazer com que o direito 
seja uma confusã.o, 1.1m o bjecto de scioncia 
diflicil, quando acertado será tomar a elgis
Iação de facil comprehensão e commodo n.c
cesso a todos os cidadãos, porque , sendo to
dos conhecedores das regras sociaes, mais 
proveitosamente corrorão os factos da vida 
social. 

Quanto mais so simplificar a legMação 
pela ~ene1·alid.ado de sun.s reg1'as, pela cla
reza de sua linguagem, o pela singeleza dos 
conceitos,. mais ao alcance de todos, ella fi
co.rã, e, por isso mesmo, maisu t il o mai:, rn.
cional se tornará . 

Eu, pois, peço á illustrada Commissão a 
suo. attenção p:i.rn. estas pondera.ções, impe
trando desculpa por interrompel-a assim em 
snas cogitações e trabalhos. (NcYo apoiados .) 

Mas, como pouco tempo consumi, osp:iro 
ser relevo.do desta, talvez, impertinente idéa 
q;tc apresento. 

o SR. Pm~SIDENTE - A Commissão ouve 
sempre o. V. Ex. com especial agratl.o. 

o SR. ALENCAR ARARIPE- Como tem elln. 
mos trado zelo e p,.triotico empenho em apre
sentar um projocto bem organisado para 
base da discussão no Congresso Nacional, 
lembrei-me do aventurar agora oste penstt· 
rnento que tenho ha muito tempo, como an
nunciaç-.ão de uma reforma necessaria. 

Durante m1útos annos fui juiz do commor
cio, e então convenci-me de que a codifico.- . 
çífo das leis do commercio, com disposições o 
normas especiaes, pn.ra umn. ccr·ta ordem de 
negocios o para uma cln.sse especillén.da, não 
tem vantagem n.lguma, nem paro. o com
mercio, nem para a sociedade cm geral. 

Por isto, domi:nado por esta idén., acredito 
que tallei entre nós oxiste simplesmente por
que a França, a p0ssue, porque a Italia-votou 
um Codigo Comrnercial , porquo tn.mbom 
Portugal, Hespanha, Allcma.nhn. e outros po
vos fizeram o mesmo. 

A Inglaterra rege-se por seus costumes ~e 
estatutos e não tem logislação especial. No.o 
fomos nós sómente que seg,ümos o exemplo 
e acompanhn.mos o moldo europeu: na Ame
rica algumas republicas tamhem decrct!J,ram 
cotligos commerciaos·. 
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Não sou sectario dos exemplos, quando a 
razão os não suffraga; assim, em ma.teria de 
legislação, penso ser ínclispensavel apreciar 
as neces8idades, e condiçõe, do paiz em que 
vivemos, e legislar do accordo com ellas, 
porquanto, tenho v.isto que as Jegishtçõ::is co
piadas dãq quasi sempre máo resultado para 
os copiadores. 

Peço, pois, desculpa a V. Ex., Sr. P1•csi
dente, que tanta bondade -tem tido para 
commigo, e á illustrarla Commissão, que tão 
gentilmente admittiu-me em seu gremío. 

o SR. PRESIDENTE - A Commissão ouve 
sempre V. Ex. com especial interesse. 

o SR. ALENCAR ARARIPrn - Tenho con
cluído. 

O §r. Salvador l\'Joniz volta a 
tratar da questão, hontem debatida, a pro
posito da intelligencia a dar ao paragrapho 
unicodoart. 17. _· 

Pareceu ao Sr. Fabio Loal que na expres
são-devem subordinar-se-estavam compre
bcnclidas não só a fürmtt da consti'tuição das 
·sociedades estrangeiras, como · todas as de
mais disposições relativas ás operações, trans
acções, que elfectuarem. 

Foi esta intelligencia a que lhe pareceu 
estar mais de accordo com o direito vigente, 
sobretudo quanto ás sociedades anonymas. 

Para fundamentar uma emenda que vao 
o:trerecer, no sentido de ficar claramente 
detci'minada a disposição do projecto, fará 
algumas considerações sobro o elemento his-. 
torico desta questão, que não ê nova entre 
nós. 

O regimem da lei n. 1. 081, de 1860, e do 
decreto n. 2.711, de 19 de dezembro domes
mo anno, foi conservado pela lei n. 3.150, 
d e 4 de novembro de 1882, quando estatuiu 
direito novo para as sociedades anonymas, 

o decerto n. 8 .821, do 30 dé dezembro de 
e882, bem assim o dccreto ·n. 434, de 4 de 
!ulho de 1891, que .consolidou as disposições 
Jem vigor não se affast<J,ram do que fôra de
terminado pelo reportarlo do 1860. 

Entretanto, não só o projecto primitivo, 
de que resultou a lei n. 3. 150, de 1882, como 
o pl'ojecto substitutivo das Commissões reu
nidas do Fazenda e Justiçn, Civil da Camara 
dos Deputados nad:i. havia estatuido a res
peito, de que mais tarde cogitou, occupando
se de uma emend:1 do Senador Correia, assim 
concebida. 

« Continuam a depender de autorização do 
Governo l)ara que se· possam orgarüzar as 
sociedades anonymas estrangeiras.» 

A redacção de;te dispositivo foi vivamen
te impugna.da pelo Senador A:tronso Celso 
(Visconde de Ouro Preto), que a comb:i,teu, 
para não comprehender sinão as sociedades 
anonymas estrangeiras, que se organizarem 

no paiz, ficando dellits oxcluiclas as quo se or
ganizassem fóra deJle, para nelle vir a func
cionar. 

E a hypothese que se excluía era segura
mente a maior, sinão a unica factivol, pois, 
sendo a sociedade auonyma uma sociedade 
de capi'taos em que nenhum valor tem a na
cionalidade do accionista, mesmo quando se 
constituísse no Brazil uma associação de tal 
caracter com capitaos e accionistas estran
geiros, esta sociedade seria nacional, pois 
devia sei' organizada de accordo com a nossa 
legislação . · 

Conseguintemente, cm rigor, a menos quo 
se queira considerar como uma organização 
perf0ita a adaptação das sociedades estran
geiras ao nosso direito, para que, entre nós, 
tenham oxisteµcia, só fazendo para poder, 
se organizar as sociedades, de que devia co
gitar a lei, as quae$ ficavam assim excluí
das, pela emenda do senador Correia, que 
foi modificada de accordo com a idéa do se
nador Affonso Celso, de modo a dar-se-lhe a 
redu.cção da disposição consoliclada no de
creto ns. 424 e 1.851 de 1847. 

Em poucas palavras dou o illustrn.do par
lamentar a razão c~a continuação de depen
dencia de autorização governativa, para as 
sociedades estrangeiras e peço licença par.l 
repr0duzil-a dos Annaes do Senado de 1882, 
vol. 3°, sessão do 24 de aliril daquelle anuo, 
a saber: " -i 

« Organizando-se fóra do paiz, dlzia o hon
rado senador, só tem o publico as garantias 
que oíferece a publicidade exigida para as 
associações nacionaes. 

E' assim que f).cou vigorando a disposição, 
que exige a autorização govei·n:tti.va pa.1•a 
quo as sociodn,des anonymas est1'angoiras 
possam funccio,mr no Brazil, do acc01·do com 
o que preceituava a lei n. 1.083; de 1860, 
n. 2, § 1 °, autorid·,de que se obtorú. pelos 
meios esbbelecidos no dec1•eto n. 2.711, de 
19 de dezembro do mesmo anuo;. 

que a autoridi1,do competente, para aüto
rizar, só púde impôr condições de üppl'ova
ção que offendam qualquer disposição de lei 
e regulmnento que regem o n.nonymato. 

E para tornar mais claro o seu intento, de 
que as sociedades estrangeiras flc;11•fam 
como as domais, que dependem do autol'izu
ção, sujeitas ao rogimon de legislação terri
torial, declarou o d ocre to n. 8. 821, de 188~, 
n. 132, § 2°, quo, depois do obtida a autori
zação e passada a respectiva c:trfa nos 
termos do decroto n. 2.711, de 1860, n. 11, 
as socicda.Lles se constituiriam nos tormos ela 
lei n. 3. 150, de 1882, n. 3. 

O citado decrêto n. 1. 821, de 1882 a,rt. 134 
ta.mbom determina no segundo poriodo que 
as sociedades estrangeil'as, que funccionam 



268 'CODIGO CIVIL BRAZILEIRO 

no Brazil ficam sujeitas ao direito patrio, e 
ao direito da nação a que pertencem, se
gundo as regras do direito internaci.onal pri-
vá.do. • · 

Nestes termos, o procedimento a seguir 
pam qualquer sociedade estrangeira, que 
quer funccionar nJ Brazil é obter a au
toridade, quer ella prntenda firmar, estabJ
lecer, entre nós o seu primeiro ostabaleci
mento, quer em succursal, ou caixa filial, e 
desde que for concedida a autorização, p:i.s
sar-se-ha a cart:J, de approvação, á vista do 
decreto que reconhece legalmente consti
tuída a SJciedade, e concede pel'missão para 
funccionar no p:1iz, feito o registro ele uma 
cópia da referida carta o dos e1'.atutas da 
-0ompaahia poderá a sociedade funcionar. 

Mas o decrnto n. 8. 83 I, d,} 188 2, n. 132,cfü
põe quJ as · sociedade;; anonymas que de
pendem de autorização do Governo não pôde 
rão obtel-a, sinão quando o contracto ou 
os estatutos forem organizados de conformi
dade com as clis posiçõe~ da lei n. 3. 150, de 
1882, e com o;:; deste decreto. 

Uma pergunta, pois, acode logo ao nosso 
cspil'ito,saber si esta disposiç,ã,o compl'ehenclc 
as soei.idades estl'angoira-;: i 

O arL 13.2 citado comprehende todD.S as 
sociedades anonymai,quo depr.ndem da auto
rização do Governo,qnc se incluem no disp ::>
sitivo do art. 130, e para as sociedades es
trangeiras incluídas neste artigo no numeeo 
das que dependom de autorizaçlo do Go
verno. 

O que se deve concl~ir ê que as socierlades 
anonymas estrangeiras só poderão obtel' au
tarização do Governo sinão conformanu.o-se 
com o sem contracto, ou ea(atutos e as dis
posições da lei n.3.150,do 1882, quo rego o 
anonymato; entro nós, e as _do dpcreto 
n. 8.821, de 1882, que regulamenta ames
ma lei. 

Quando QS estatutos de socielade mtran
geira contraem rlisposição,qLie vá ele encon
tro á lJi 11. 3.150, ile 1882,o Governo nfo a 
modifica,o qne,sem violar o decl'oto n.2.7ll, 
do 1860, 11. 46, n .. 1, mandado observar pelo 
deceeto n. 8.891,de 1882,n. 134, limil'..t-se a· 
negar a autorizaçlo tt socieLlacle estrt,ngeira 
q uo funccionar. 
_ O dispositivo do segunda p3riolo. do de
creto n. 8.821, de 1882,ai·t. J3,t, só pode refe
ril•-se ao direito resnltante do, tt·atados, o 
das convenções diplomaticas, que o Brazil 
celeb;•ar com os paizes estrangeiros, no in
tnito de regular a. vifa e a funcção das so
ciedades anonymas estrangeiras. 

As exp1•essõas, segundo as reg1•as dJ di
reito internacional privado de que usa este 
período mencionado, nilo pôue ter outPo sen
tido ; 

O Dr. Didimo da Veiga. no seu traballto 
sobre sociedades anonymas escreveu o se
guinte: 

«Suppor-lhes referJncias á doutrina de di
reito internacional privado, e admittir que 
o legislador reconheceu'. a. taes sociedades 
o estatuto pessoal, e negar-lhes · ao mesmo 
tempo, sujeitando-as ao estatuto real; o que 
é de toJo o ponto inacceitavel, porgne a 
concassão do estatuto pessoal a taes entida- • 
de3 jurídicas repelle a sua sujeição ao 
estatuto real. 

Or:1, é doutdna accoita sem contestação, 
antes c1 ponto de duvidas si ás sociedades 
anonymai so pódo applicar a legisl,ição do 
palz de sua origem, ou si ellas se devem 
reo-nlar sempre sujeitas â lei territorial.» 

Este ponto ê largamente debatido polo 
escriptores francezes, quando interpet1•ai•am 
as palavraci-en se conformant aux lois de 
l'Ernpire-de quo . usava a lei franceza de 
30 de maio de 1857, ao l 0 , que admittiu 
funccionarJm na França a, sociedades belgas 
autorizadas pe'.o respectivo governo, com 
a clatbu a de se conformarem com as loi., 
francczas. 

Uns opincwam ·cJLlC e.3sa disposição se refe
ria ás lnis quo peotcgem a mo1•:t lidade pu
blic:1, ás do policb e de segurança, ás que 
rôo- L1l tvam a competencb dos tl'ibunae3, ás 
qu~ recrin,m a propriéfade immovel ; outros 
llouti'ii.w1tm que se referüt ás leis quo r_e
giam a constituição o publicidt\de, e funcçao 
do uso impos~o no territorio. 

'JJI. Vavassem· diz que tt rrntoriz:i.ção podilt 
pJrmittil' ao governo a conceisiio de ex
ceptu 1,1• as sociedades estfüngeims, 11pezar 
d,1, dilie1·enç1. de !egisl tção ; seri'l. pois ab
surdo pretendei• autol'iz,:i,1-a, para o fim do 
suboedina l-a rt lei francoz'l.. 

Lescoeur, apezar de considerar-como de 
o;•dcm public.1 a; clisposiçõea da lei fl'ancez'l'l 
qnc reguln,m a c~n~~ituição e funcçã_o ªªs 
so.:;ichdes, todwrn Julg .. t que ás assocnçoes 
estrt,ngeiras não se podem elbs appliear, e 
isto p01•que a lei citau:/1 de 1857 não teve 
outl'os inmitos m:.Lis (lo que libortar dellas 
as referidas sociecl tdes, por isso mesmo que 
ll1es impoz a n0cessidade de pedir autoriza: 
ção da qu.1l neccs.,itavit que se conformasse a 
lei francez1; 

O aspJdo é fülso, o provém do fü~so fim 
suppo.,~o, em que eshv,im os escr1ptores 
mencionados do 1·econhecer em estatuto 
pessoal as socied1des de pessoas, creações ar: 
tifiches dei lei, n'1 justl1, e concebida expres
são do parecer olferecülo n1 Cam11ra ~ean
cez1 pela commissão que relatou o proJecto 
de lei ele 24 de julho de 1867. · 

Supp:Jr que as associações, qu·e toem ai~
vestidura do personificação, por uma ficçao 
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de lei, entro um estatuto pesso:i.l, p:>r fürça 
do qual as lois torritoriaes se lhos possltm ser 
applicavois, é do conhecer o princ'p'o ele
mentar do que o ost,.t:ito po3sot1,l ftt nda-se 
nos direitos inhorentos ao homem, diroitosi 
que lho são indispcnsa.vcis p:i.ra o pr<1cnchi
monto do sou destino, o que por isso se co
nhecem doutistas, pois são os mesmos cm 
toda a parto. Nada menos procedente do 
que este reconhecimento de suppostos direi
tos natura.os nas pessoas civlP, m:u:imé 
quando tacs entidades juri<l.icas apenas r<1-
prcsontt~m obl'igaçõos do cousas, do direitos, 
remissões tlo cap\taos e do posso,\s. 

A autorização, lJem longe de ter o effeito 
que lhe emprestam os exoerptorc:i citados só 
tom outro fim pois tlo quo o reconhecimento 
da personalidade juridica de eoticla.Lll' ab
stracta,que tem a. sociedade estrangeira., o s 
as. pessoas jnridicas só pódom aspirar ao 
füvor do estatuto pessoal, mas sim estão 
as suas relações jttridicas sujeitas ti. lei 
territorial, ao estatuto real, as sociedades 
estrangeiras só podem estar sujeitas a 
este estatuto, a lei que as deve reger ás 
suas funcções é a do paiz on . do executar 
os actos necossarios ao preenchimento do 
sou objecto.A autorização não acarrota ,\'3 con
sequoncias que lho suppõom alguns escri
ptores, e entre ollos Vavassew·, o seu fim não 
é outro sinão consagrar o principio do rcco
nhecimen to da soberanfa terl'itorial. 

Si as associações estrangeiras, polo sim
ples fücto do se htwcrem lcgt\lmcntc consli
tuido em seus paizes, tivessem a. pe1·so1mli
dadejuridica perante todos os outroB paizes, 
e o füvm• do estatuto pessoal, cm que tip1·0-
veib a autorizt\Çc'i.O 1 

O decreto n. 8.821, do 1882, art. 13l, foi 
m.al inspira.do sujeitando as sociedades os
tranguiras ao direito tla nação a qu~ per
tencem as socictlados. 

A's sociedades não é licito rocoullocer•se os
ta tuto pessoal, pa.ra olltts só ha dit•oitos na
turaes. 

Em conclusão, a auto1·iz'.l.ção do Govomo, 
declarada na lei n. 3.150, do 1882, como o 
regímen sob o qual dovom funccionar ontl'o 
nós aq sociedades estrangcir11s, r.:ipollo a 
tloutri.na, que reconhece o os&atuto pessoal 
íts referidas sociedades. As leis secundarias, 
isto ê, as que regulam as cotações da.a acções 
as que decretam imposto i sobro esses ti tulos, 
as que entendem com o regi.men da'! esti·adas 
de ferro, sua fiscalização, a todas estas estão 
igualmente sujeitas as associações que func
ciona.m no Brazil. 

Ao dispositivo do parageapho unico do 
a1•t. 17, oífercl'eroi, poi~, a seguinte emenda, 
que me parace esclarecer qualquer eontro
-vercia. 

A emenda qu;i offerJcil ao estudo da Com 
mis&'i.o não altera. as dou~rinas do projecto; 
ap:mas explica-o, ovitando qucstfies futuras. 

Ella foi inspi::-,tda no estudo que foz do es
criptores os mais competentes o trabalhos 
do Senado, a que s:i rofüriu, mas tambom na 
ll'i portugueza do 1867. (Muito bem ; muito 
bem). 

O Sr. Sergio Loreto dirá poucas 
palavras, sóm:mto par.1 justificar -algumas 
emendas que propõe : 

O_ art. 86 contúm disposições que são re
petid~s no art,. 151, polo que propfü a sup
pl'l1SSa.o da q u~ .lo. 

NoJ;a tambom uma incongruoocia na re-, 
dacçao do a.l't. 2~!:} e p:wa obviai-a., lJropõo 
quo su. ruproduzam as disposiçõos relativas 
,w pr.>Jocto l'Jvi~b, que in-1ont:Jsta,velment·1 
é mui.to. claro, e não carece d i r ;i lucçõcs. 
(Muito bem.) 

O Sr. Presidente - E,,t,t encor
rad~ a discus:ião, poi 'não haver mais quem 
queira usar da pa.lav1·a. A Commissã.o vae 
4ar parecer sobro a.s emendas e opportuoa
meote será convocada a reunião para a vota
ç:i.o da redacção final. 

Termina a rouniã.o tls 4 1/2 horas da 
tardo. 

24• REUNIÃO EX1'RAOROINARIA EM 18 DE 
JANEIRO DE 190.2 

( Presideiicia do Sr. J. J. Seabm ) 

As' 2 horas da tardo começa a reunião, 
estando presentes os tir.;;. J. J. Seabra F. To
lenti.uo, Sylvio Romero, Sá Peixot~, Luiz 
Domingues, Anizio de Abreu, Frodorico 
Borges, Araujo Góes, Ca.millo de Hollanda., 
Sá Freire, Oliveira- Figueiredo, Alfredo 
Pinto, Benedicto de Souza, Alencar Gui
marães e Rivadavia Corrêa (15). 

Faltam, o'orn causa participada, o3 Srs. 
Arthur Lemos, Tavares de Lyra, Teixeira 
de Sá, José Moojardim, Azevedo Marques e 
Hermenegildo do Moraes (6). 

Dos convidados comparecem os Srs .. Clovis 
Bevilaqua, Amaro Cavalcanti, Gabriel Fer
r~fra, Alencar Ara.ripe, Lima Drummond, 
Villela do., Santos , Torres Neto, João de Sá. 
Solidonio Leite, Sorgio Loreto, Salvado; 
Moniz e Fabio· Leal. 

E' .~ida e se1;ll debate approvada. a acta da 
roumao anterior. 
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OlUlEM DO DIA 

Votação das emendas apresentadas á re
dacção final do -projecto do Coe.ligo Civil. 

O Sr. Presidente- Grande nu
mero de emendas foi offerecido á rcdac
ção final do projecto. A Commissão de 
Rod,\cção approvou umas e rejeitou outras. 
Não estão ainda publicadas porque não 
houve tempo para esta publicação. 

E~tcis emendas serão todas opportunamente 
pnl1licadas. As que foram approvadas são 
em goral de rcd,tcr,.iío, o muito potteas alteram 
ao s:;encia do projecto. Houve alteração cm 
relação ti.s pessoa~ jnridicas do dil'cito pri
vado e ás pessoas juriclicas de direito 
public.; sobre que fumm acceitas as emen
das do Sr. conselheiro Andrade Figueira, 
contra o disposto no projectu, estabelecendo 
que ns pessoas jnridiCltS do dil'oito pl'ivado 
devem ter o seu patrimonio iuscripto p,wa 
serem consideradas como societlades o as 
pessoas j:1ridicas de direito privado estran
geiras dependem de approvação e autori
zação do Governo para poderem fnnccionar, 
quer como esti1belecimentos principaes, quor 
como SUCCUl'Si1eS . 

Creio ter siu.o esta a unica altemção 
substancial feita pela Commissão. 

jecto cm alguns pontos de tloutrina, espo· 
rando para este nosso procetlimento a appro
vação da illustre Commissiio. 

Sal,t d.as Commissões, 18 do janeiro de 
1902. -Oliveira Figueiredo. - Alencar Gui
marães. -A.nizio de Abreu.-Alfredo Pinto.
Luiz Domingues.'1> 

EMENDAS DO SR. ANDRADE FIGUl..:IRA 

Lei preliminar 

Ao art. 8.0 :-Supprima.-se a ultim,i parte 
-si porem, os conjuges forem, etc. (Appro
vado. ). · 

O paragrapho unico substitua-se pelo se
guinte: 

« Para.grapho - Os filhos, durnntc i1 me
noridade o_ a mulher ca.~ada, omquan!;o 
durae a soctedade conjugal, seo-uirão o cs
r,,ido civil do pae o do ma.rido~»-(Appro
v1J,1_la.) 

Ao a.rt. 13,_ depois da palavra. - fallecida 
- accresconte-se - qiialquer que seja o 
natureza dos bens. e o paiz em que se achem 
- ficando o mais como estú..-(AJJprovada.) 

Ao art. 14 : - Supprimam-se as palavras 
-dentro ou. (Rejeitada.) 

Quanto á parte relativa á hypotheca, Parte Geral 
apenas procurou a Commis ·ão, por meio de 
algumas emendas de re;lacção, offectuar a Art. 12.- Acc1·eseento-so in fine: 
rel'usão de va.rios artigos em um só ; e isto 
já foi communicado ao illustre relator, sr. lV .- A interdicçJ.O dos loucos o dos pro-
füvadavia, q1,10 gentilmente declarou estar digos; · · 
do accordo com tudo quo tivosse feito a Com- V.- A sentença declaratoria da ausencia. 
missão de Re.l.acção. (r1ppi·ovada.) ~ 

Quanto â parte rela.tu.ti.a pelo Sr. Anizio Art. 16. Substitua- se pelos seguintes: 
elo Abreu, houve pequenas modificações: Art. São pessoas juridicas do direito 
S. EJC. concordou com a.lguma::i e, em relação priva.do as sociedades civis ou commorciaes, 
áquella.s com que não concordou, tlar,t suas a.s corporações ou fundações religiosas ou 
r,\zões por oscripto para serem publicadas, pias, scientificas ou littera.rias o ,\S asso
sendo que 1le igual modo poderão procetlor ciações de utilidade publica, comtanto que 
to1los aquelles que tiv:erem clivorgencia. tenham patl'imonio. 

O parecer é o seguinte : Pamg1•apho unico . As sociedades civis só 
«A Commis8ão tl.e Redacção, em quinze horas pou.01·ão constituil'-so por escripto, que será 

de efl'ectivo trabalho na Camam, estudou as lançado no registro geral, e se rege1•ão pelas 
numerosas emendas quo foram apresentadas disposições da. Parée Especial de8te codigo; 
á rodacção final do projecto e resolveu as commercia.es continuarão a reger-se pelo 
a.ccoitar umas e rejeitar outras, <loixa.ndo de Codigo Commorcia.l. · 
sobre todas t!.ar minucioso parecer, justifica- Art. Não poderão consfüuir-se nom 
tivo das suas deliberações, por falta a.bso- funccionar som prévia autorização do Go
luta do tempo. verno Federal a.s sociedades anonymas ou 

A competencii1, porém, da Commissão sup- em commanu.itas por acções que tiverem 
pl'irá esta lacuna, cotejando com as antigas por objecto operações do caixas economicas, 
as di::1posições do projecto ora modifica.d.as. de seguro ou de montepio o o commercio de 

generos de p1•imeil'a. necossül.ade. (Approva-
Julgamos dever de consciencia o lealda.do d,as.) 

declaral' que, de a.ccorclo com os poderes que Ao art. 17-Su!Jstitua-se o paragrapho 
nos foram outorga1os, modificámos o pro- unico pelo seguinte : 
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Paragrapho unico. Carecem ele approva- Substitua-se o art. 24 pelo seguinte: 
9<'to prévia do Go~ern_o ~eiera.l os est_atutos, «Art.-Termina a existencia d,is pessoas-
compromi~sos ou mstitmçao das soc1_eLl.ades jui•ij.icas: 
e demais pessoas jurídicas estrangeir_as de § 1. • Pela sua dissolução em virtude de 
direito privado, para que possam ~unccwnar deliberação de seus membros, resalvados. os 
no Brazil por si, succm•sal, agencia_ ~u eSta- direito3 da minoria e de terceiros. 
bolecimentos que as represente, suJe1tando- 1 dº 1 - · t d de 
so ás leis o tribunaes do paiz. (Approvada.) § 2.• Pe a sua isso uçao em vir u e . 

Ao art. 19 - Depois dil. :Pª!ªJra - erotra- le~ 3. º Pela sua dissolução em virtude de 
judiciaes-diga-se,em substitruçao ª'? resto ~o acto do Governo, nos casos em que alle cas
artigà: « por aquelles a qi,em coUechva_ °"' :,n- sara autorização de queellas careciam pa.m 
clivillualmenle, sob qualquci· cleno~maçao, funccionar ou forem tlirigidas por moclo a 
essa qiialidacle fôr conpada,ou pela lei ~u_pefos comprometter o interesse publico. (Appro
estatiitos e compromissos ou pela elciçao dos vada.) 
seus membros oii por nmneaç(!o de seiis ad- Sttpprima.-se O art. 25. (.cipprovada.) 
ministrador e.~.» (Rejeitada.) . 

Ao cap. II, secção m - S11~st1tua-8e a Ao art. 26-0nde se diz: Uma sociedade ele 
epigraphe desta ·secção pola sogu1~~e:- Das fins iclecies-~\ga-se-unfct co~po1·aç{{o 011 asso
sociedacles civis e associações de utilidade pu- ciaç{{o ele utilidade publica. E accrescente-se 
õtica e cor11orações. o seguinto § 2°: · 

Ao art. 22 - Substitua .. se pelo seguinte, « § 2. º Sempre que a' dissolução das pes-
« Art. As Pessoas J·uridicas teem existen- soas j11ridica..:? for (~ocr:etada pelo Gove!ºº• 

os bens serao restitmdos aos respectivos 
eia distincta d,~ dos que a compõem. membros, socios funda.dores ou a. seus legiti-

Paragrapho unico.-As sociedades civis ou mos herdeiros ., (Appi·ovada com modiflcaç{{o 
commel'ciaes, corporações ou fundações na- 1w fa. parte e t·ejcitado o paragraplio.) 
cionaes ou estrangeiras que por falt.a de au- Ao art. 27-em vez ~e-uma sociecladc de 
torização ou registro não -·forem reputadas fins cconomicos-diga- se-uma pessoa juri
pessoa.s juridicas, n!o poderão . accion3:r as dica ele fins economicos. E acercscente-so: 
pessol\s que as compoem, nem a terceiros, «Art. Este Codigo distingue as corpora
mas estes poderão responsabilisal-as por to- ções d,is fundê1ções em que se basearem 
dos os actos praticados»· (App;·ovada, me- aquellas e não estas. pa assocütção de pessoas 
nos quanto ao que diz 1·espeito ás corpora- naturaes.> (Prejudicada.) . 
ções). Art. 30. Substituam-se as palavras-Mi-

Ao art. 23-Substitua-se pelos seguintes: nisterio Publico-pelas-mag'istraáo superior 
«Art.-Reputar .. se-hão actos das pessoas da comarca. (Rejeitada.) 

juridicas, que por olles responderão, os de Depois do art. 35 accrescente-se o sé-
- seus representantes legaes que não exce- guinte: 

derem os limites de seu minis '.erio. Em «Art. Além dos casos em que se extin
tutlo o que excederem, só produzirão efl'eito guem· as cor1Jurações, em tudo applicaveis 
contra esses representantes segundo as re- · ás fundações, estas se extinguirão tambem 
gras gera.es do mandat~. desde.c1ue sejam consumidos os bens desti-

Art.-Nas corporaçoes, os bens· que a na.dosá sua manutenção.»(Prejudicadá.) 
ellas pertencerem não pertencem a ne- Art. 40.-· Supprimam-se os §§ 1° e 2• . 
nhum dos seus membros nem tt todos, o que (R ejeitada.) 
não impede a qualquer delles o goso dos A1•t . 41. Par.:i.grapho unico. - Suppri
mesmos bens ou a percepção de remla ou mam-se as palavras ou quando etc.até o fim. 
auxilio pecunia.rio. (Approvada.) 

Art. - Nenhum dos membros ou todos Art. 43. -SL1pprima.m-se as palavras....:.. 
teem a ~brigaçio de pa.gar as dividas da salvo o clireito de opçao etc.até a palav1•a re
corporaçao, salvo quando expressa.mente sidencia. (Apvrovada.) 
l10uverem contrahido essa. obrigação pe- A1•t. 45.-Supprima-se a ultima parte-
culia.r, ou ~or ~ivisão ontre si ou como de- !,Ias uni e 01,ltro etc. (Approvada.) 
vedores solldai:ws. _ • . , Art. 46.-Retlija-se assim ; «O ministro 

Art.:. - Em rela:çao ª terc~ros, -~ cor- ou agente diplomatico do Brazil poderá sei• 
po~·açoes . podem intentar acçoes civis ou demandado no ultimo domicilio que teve em 
cr1mmaes, ma_:! só podem ser demandada~ e territorio nacional ou nu da Capital Federal.» 
soífrer execuçao em seus bens .por acçao (R .. , , ) 
civil e nunca por acções criminaes ou ci- e;ei aaa. , . . . 
vis para indemnização de damno causado Art. 49.-Ehmmem-se as pala,vras-inclu-
por seus administradores.» (Prejudicada.) sive o penhor agricola-don. I. 
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Supprima-sc o n. II-(Rcjeitada .) 
Art. 66,-Supprimam:-se os ns. I a 3 por 

estarem em d.issonancia com o art. 48. (Ap
pro'IJada com modificaçiío.) 

blicn., como os ele estações publicas, assen
t<;>s elo ca~amontos e obitos, os termos judi
ctaes asngnados pJla3 partes. 

Art. 74. Accrescente-se in fine: 

XII. Todos os bens, direitos o acções que 
de presente ou de futul'u lhe resultem ou 
possam resultar do dominiô imminente da 
soberania d.a Nação. (Rejeitada.) 

II. O.;; actos authenticos passn.dos em 
pa;izes estrangairos, conforme as leis respe
ot1 vas, competentemente legalizados pelos 
consules brazileiros. ' 

Art. Constituem provas plena 1•elativa: 

-Art. 80. Supprima-se o paragra.pho unico. 
(Rejeitada.) 

Art. 82. Suppr ima-se do n. 1 as palavras 
-ou seu 'IJalor economíco. (Rejeitada.) 

I. Os instrumentos particulares dos con
tractos entre_ as partes que o3 assignaram; 

II. Os escr1ptos de transacções de qualquer 
valor contra <1 uem os assignar nos termos do 
art. 143. · ' 

Art. 88. Depois d.a palavra-incapa;es
accresconte-se - pelas pessoas indicaclas, fi
cand_o o mais como está. (Approvada.) 

Ao capitulo II su1:wrimam-SJ as secções 1 
e III o as palavras-outros defeitos Onde se 

diz-Vícios da 'IJOntacle-diga-se : Vícios do 
consentimento. (Prejiu1icacla 1101· acc.eitação 
da emenda da Commissão.) 

Substitua-se o art. 108 pelo seguinte : 
« Art. A simulação, quando as partes 

tiverem celebratlo os actos :;rnm intenção 1te 
realizar o contracto apparento ou qualquei• 
outro, ou quando os tiverem disfarçado na 
intenção do realizat•em outro de diversa na
tureza ou fo.lsificatlo a data do instrumento, 
não se consillerará vicio ou clefoíto sempre 
que não haja intenção de prejudicar a ter
ceiros ou elo violar disposição de lei. » 

Supprima.m-se os arts. 106, 107 e 109. 
(Rejeitada.) 

Art. llO.- Redija-se assim : 
« Art. - Si a simulação consistil' em dis

farçar a intenção ele realizar outro acto de 
diversa natureza, os actos não valerão com 
o caracter apparento que tiverem, ruas com 
o seu caracter verLlacleiro, desLlc que, como 
taes, possam prevalecer.» (Prejudicada por 
emenda da commissiío.) . 

Art. 123. - Substitua-se pelo seguinte: 
« As condições absolutamente impossí

veis, natural oa juridicamente reputam-se 
inexistentes nos contractos gratuitos e nas 
disposições de libel'aliúatle Li.O ultima v.on
talle ; mas invali,lam os demais act:.,s a ellas 
subordinados. Os negativamente impossí
veis em uns e outros serão considerados 
inexistentes.» (Rejeitada.) .. 

Supprim'1-S, o art. 139 (App1·0'1Jada.) 
«Constituem prova plena absoluta : 
Art. 13. Substitua-se pelo seguinte : 
I. - As oscripturas, instrumentos publi

cos o os actos como taos consi0.01•ados, qnaes 
os termos juLliciaes o .outros feitos perante 
autoridatle, as certiJ.ões legalmente extra
hidas dos livros a que as leis dão fé pu-

A1:t. A prova plena absoluta ou relativa 
ad1mtte prova em contrario. 

Art. !,- presumpção quo a p1·ova plena 
absoluta rnduz é extensiva. a terceiros 
quanto á existencia do contracto e dos factos 
e actos certificados no instrumento po'o 
official publico, po1• se haverem passado na 
presença. delle o das testemunhas. 

Ar~. _A prcsumpçã? que a prova plena 
rolat1va. 111duz é restr1cta ás partes eontra
c~ante~ e seL!S herdeiros e comprehende não 
so a extstenc1a do contracto e dos actos e 
factos certificados no instrumento pelo o1Il
cial publico, por se haverem passado na pre
sença delle e das tostemunllas mas tamhem 
os ttctos e factos r'oferidos, na.r1:ados ou enun
ciados, si elles toem relação directa com o 
contracto. Em todo caso os actos e factos 
referidos, narrados ou enunciados, fazem 
prova plena contra aquelle que os refere, 
11arra ou enuncia. 

Art. Não teem fé om j11izo 05 instrumen
tos publicas ou particulares e quaesquer 
documentos cancellados, raspados, riscados, 
borrados em logar substancial e suspeito, 
salvo provando-se <flte o vicio foi feito pel,t 
parte interessada nollo . 
. Art. Tambolll pão p1•oduzirão elfeito os 
mstrumentos pubhcos ou particulares o 
quaesquer documentos emendados ou entre
lip.hados em logar sulJstancial o suspeito, 
nao sendo a emenda competentemente resal
vada.» (Rejeitada,) 

Art. 142, n. II-On .'.e S-3 diz:· safoo qiianto 
ao penhor agricol": - ~iga.-se: de qualque1· 
·'IJalor.-Andrade Figueira. (Appro'IJada com 
rnodificaçao.) 

CAPITULO V 

))AS. NULLIDADES 

Sub.~titua-so o capitulo peío seguinte: 
Art. A nullidade do acto juridico póúo 

ser pronunciada: 
I. Quando a. lei expressamente a declara 
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II. Quando for preterida alguma solemni
dade substancial p'.l.ra a existencia do acto e 
fim da lei. 

Art. As nullidades são de pleno direito 
ou absolutas e relativas. 

Art. São nullidades absolutas: 
I. As que a lei form1lmonte pronuncia em 

razão da m:inifesta preterição de solemni
dades, visível p3lo .instrumento do acto ju
ridico ou prova litteral. 

II. As que, posto não expressas na lei, se 
subentendem por ser a solemnidade que se 
preteriu substancial para a existoncia do 
acto e fim da lei, como si o instrumento é 
feito por officia.l publico incompetente; sem 
data. e desi"'nação de logar, sem subscripção 
das partesº e testemunhis; não sendo lido ás 
partes e testemunhas antes_ de assignado. 

Art. Dá-se nullidade relativa: 

, II. Pelo terceiro na parte que o:prejudica 
e sómente relativamente a ella. 

IU. Pelo credor contra o devedor, pelos 
credores no concurso de preferencia. para 
impedirem os efl'eitos de cont1•actos simu
lados, fraudulentos e celebrados em fraude 
de execução. 

Art. As nullidades absolutas podem 
ser propostas ou allegadas por todos aquel
les a quem interessam .ou prejudicam nos 
termos do artigo anterior ; mas as relati
vas, fundadas na. preterição de solemnidades 
estabelecidas em favor de certas pesssoas, 
como a mulher casada, menores, presos, réos 
e outros, só poclem ser allegadas e propostas 
por essas pessoas ou pelos seus herdeiros, 
salvos os casos determinados neste Codigo. 

A nullidade relativa não será, todavia, 
pronunciada, provando-se que o acto verteu 
em utilidade manifesta da pessoa a quem a 
mesma nullidade diz respeito. 

I. Quando lima das pa1•t3s for incapaz re- Art. Só as nullidades relativas podem 
]ativamente. ser ratificadas pelas pártes. A ratificação 

II. Quando no acto jaridico intervom doio, tem effeito retroactivo, salvos a convenção 
simulação, fraude, coacção, erro. cI t · · d t · 

Art. A, distincção das nullidades abso- as par es 0 0 preJmzo e areeiro. 
Art. O acto da ratificação deve conter · 

lutas e relativas tem os seguintes efl'eitos: a substancia da obrigação e a declaração da 
§ l. o os actos juridicos em os quaes se dão vontade de ratifical-a . . 

as nullidades absolutas consideram-se nullos Art. E' excusado n ratificação ,expres
o não teem valor sendo pt•oduzidos pai•a sa, quando a obrigação já tiver sido cum• 
qualquer effeito_; aquelles, _porém, ~m que "d t l d d he · 
l·ntervee1n nulhda.des relativas consideram- pri a. em par e pe O eve or que con eia 0 

seu vicio. 
se annullaveis e produzem tofo O seu e:ll'ei- Art. A ratificação expressa, assim 
to t:~ua!t~u~ITa.fc1!e!Jis~f~tf1~gJ~ ser alle- como a execução voluntaria da obrigação 
gado. independentemente de prova de pre- an~ullavel, imp2rta renuncia a toda~ _as 
J·u1·zo,· a nullidade relativa carece dessa .acçoes e excepçoes que o devedor pôde lll· 

mas tentar. 
pr~3~~ A nullidade absoluta não pôde serre- Art. Só as nullidades absoluta& podem 

· · · 11 t ser pronunciadas ew-officio. · 
levada pelo juiz que a pronuncia, s1 e a cons a Art. A nullidade do instrumento não 
do instrumento ou prova littcral ; mas a 
relativa carece de apreciação do J'uiz, á. vista induz a. nullidacle do acto, quando o mesmo 

instrumento não é da substancia delle e das provas e circumstancias. t t 
§ 4. • A nullidado absoluta póde ser pro- póde o mesmo ac o provar-se por ou ro 

nunciada por meio ele acção oil defesa ; a modo legal. 1 . relativa, porém, deve sei• pronunciada. por Paragrapho unico. A fórma. que a e1 
meio de acção competente. exige para qualquer acto presume-se não 

Quando a nullidade relativa é opposta em observada e preenchida, si do mesmo acto 
defesa, a sentença neste caso não annulla nã9 consta ter sido observada, ainda que po1• 
absolutamente o acto, mas só o fará no que outro modo isto se prove. 
for relativo a.o objecto de que trata.. Art. A nullidade parcial de um acto 

§ 5, 0 A nullidade absoluta pôde se1• alie- não prejudicará. a parte valida., quando esta 
gada por todos aquell~s que p1•ovare~ inte- fo1• separavel. A nullidade da obrigação 
resse na sua declaraçao, mas a relativa ·Só principal implicari:Í, a das obrigações accos
póde ser proposta po1' meio de acção compe- sorias, mas a nullidado destas não induz a 
tente pelas pa1•tes, successores ou sul1ro- da obriga-ção principal. 
gados. · Art, O menor entre 14 e 21 annos não 
· ' Todavia, a nullidaJ.e relativa póde ser pôde invocai• a sua idade para eximir-se de 
opposta em defesa, sem depenclencia de acção uma obl'iga.ção, si dolosa.menti.' a occultou 

· directa : quando inquerido pela outra part~ ou si 
I. Pelas partes contractantes, seus suecas- espontaneamente se declarou maior iÍa occa-

sores e l:!ubrogados. sião de obrigar-se. 
Vol. VII 21 
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( Seguem-se os a._r_ts. 162 a 164 do P1-ojecto.) 

Art. O inskurnento publico .nullo, si 
está assignado pela parte, vale corno parti
cular nos casos em que este Codigo-admitte 
um ou outro; e pôde tambe constituir começo 
de prova por escripto, quaudo o mesmo Co
digo não exige prova determinada. 

Art. O .instrumento publico nullo por 
faltll, de alguma so_leinniilade que o Codigo 
exige para constituir algum contracto espe· 
cial, valerµ, entretanto, como titülo de di
vida entre as partes contractantes.» ( Re
jeitáda.) 

ADDITIVO AO CAP, IV 

Art. Todos os oscl'iptos de obrigações 
contrahid&s no territorio nacional serão 
exarados no idioma do paiz e os que o forem 
em idiomas estrangeiros deverão ser compe
temente traduz dos em língua nacional. 
(Approvada com '.nodificação. ) 

Os a.rts, 166, n. Il-Onde se diz-da cousa 
alheia-diga-se-da cousa pertence ao o!fe11sõr 
(Riveitada.) 

Ao art. 183: 
Art. O _prazo o,·dinario da prescdpção 

das a<l{'Ões pessoaes é de trinta annos, e o 
das reaes dez, entre presentes, e vinte entre 
ausentes,contauos esses p1•azos do dia em que 
poderhm ter sido propostas. (Appr01iada,) . 

jl..o art. 188, pamgrapho unico-Onde se 
diz-dispensar a siia po..bUcaçlío-d.iga-se
poderà 1·edu.air a oito dias a publicação. 
(RejBitadq.,) . . 

Art, 189-Supprima.maso os ns. 13, 15 e 16. 
(Rejeitada.}' . . 

Art. 20l- Supprima.m-se o n. VIII e o 
para.gra.pho unico. (Approuada quanto ao 
paragrapho unico.) 

-Art. 202,-Supprima-so. (Rejeitada.) . 
Art. 208-Supprima.-se;o par,\grapho unico 

p:l!!OO a constituir artigo em scpr1rado. 
( .App1·ovada.) 

Supprima-se o art. 210. (Rejeitada.) 
Supprim,~-sc o art. 213. (Rejeitllda.) 
Art. 227-Sup_primi-se. (Rejeitada.) 
Ao al't. 215-Onde se diz- No caso contrar-io 

:.-W.ga-se-antes de decon·ido este prazo etc. 
(Approvaãa.). 

ArL 22l-Redija.-se assim: Potlem entre
tanto ca.sar-s3 os referidos menores para 
evitar o processo e imposição de pena contra 
o:i atten1ados ao pudor. (,f'1·ejudicm7a.) 

Art. 228-Rcdija-se ~irn: Embora nullo 
fJU a.nnullavel o casamento contrahido de 
l>oa. fé por alUJJOS OS conjuges, produz todos 
os; seus oJieitos em rela~ão a cllcs e a.os 
ftlhos, d.eH•fo a data do sua. celebração. 
(Appromda.J 

Art. 227- Supprima-se. ( Rejeitada.} 

Art. 225- Supprimam-se as palavra.s-
ou de sua familia. ( Approvada . ) 

Ar~. 230-Supprima-se. (App1·ovada.) 
Art. 235-Supprima-se. (Prejudicada.) 
Art. 245-No n. I, supprimam-se às pa-

lavras - nem dispor de qualquer modo dos 
direitos reaes sobre bens dessa especie. (Appro
vo.da.j 

Ao art_. 248-Supprimam-se as palavras -
mas não obrigàm os bens· da mitlher. (Preju• 
dicada pela acceitação de modificaç{JJ) feita 
pelà Çommissão.) 

Art'. 253. Supprimam-se as palavras
mas nao obi-(qa os bens <lo mai·iào. (Appro
vada com modifwaç{fo da Commissão.) 

Art. 369, partt.grapho unico-diga-se assim 
-Os fiUios incestuosos e adulterinos não podem 
ser legitimados nem reconhecidos. ( Rejei
tada.) 

Art. 375, Onde se diz-no art. 189, ns.1 
a 5, diga-se-no art. 189, ns. 1 a 8, (Pre-
judicada.) . 

Art. 4Q4. Accrescente-se em seguida o 
seguinte artigo: · 

« A mãe que contrahe novas nupcias perde 
om relação aos filhos do leito anterior os di
reitos inhorentcs ao patrio poder, readqui
re-os, poi'éin, si de novo enviuvar.> (Ap
provada,) 

Ao art. 289-dejiois da palavra. - específ1r 
cada-diga-se-e estimada, ( Appro-vada.) 

Substituam-se ôs arts. 682 a 713 pelo se
guinte: 

« Artigo Os pi'1vilegÍõs de invenção e 
marcas do fabricas continuam a ser regula- · 
dos por leis especiaes. » (Prejudicada .) 

Art. l.21,9. Supprima.-se. (Rejeitada.) 
Art.1.313, § lº. -Supprimam-se as pala

vras - ser escripto em portugue:., (Appro-
vada,) . 

Art. 1.634-Substitua-se pelo seguinte: 
«A exclusão do herd_eiro importa a. cadu

cidade da instituição.» (Rejeitada.) 
Art. 1.524-Supprimam-se as palavras

contra o deuedor. E, em vez da-fia.dores, 
diga-se: cofiador.es. (Approvqda.) 

Art. 1.610-0 § 2° supprima-se. O § 3º 
passa a. 2• e accrescente-se: «§ 3°-Na falta 
de conjuge e de herdeiros. serâ im,entariante 
o testamenteiro.> (App1·ovada.) 

No cap. VII do tit. IV do livro IV, sub
stitna-se a in~cripção-Da rescisão da par
tilha-pela seguinte: Da nullidade da par
lillia. (App1·ovada'.) 

SulJstituam-so os arts. l.845 a 1.848 pelo 
seguinte: 

«Art. A pai•tilha, uma vez feita e jul
gada, só pôde ser a.unullada por vícios e de
feltos que annuU;im em geral os actosju.ri
dicos. » (Ap11rovada.) 
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DIREITOS REAES DE GARANTIA vedor ou o dono da cousa ou os seus succes-
sores para remil-a, sob pena de ser-lhe adju

Ao art. 799 - Redija-se assim: dicada pelo valor em que for estimada por 
Art. O immovel commuín a diversos peritos escolhidos por ambas as partes ou 

proprietarios não pôde ser hypothecado na de ser vendida em hasta publica, applicando
sua totalidade sem o consentimento de todos, se o preço ao pagamento da divida, conforme 
mas cada um pôde hypothecar individual- preterir. (Appro'IJada.) 
mente a párte que nelle tiver, si for divi- Art. 813. Onde se diz - do obrigado -
sivel, e só a respeito desta parte vigorará a diga-se -do de-i,edor. (Approvada.) 
indivisibilidâde da hypothc:ca. (Approvada.) No paragrapho unico. ·Onde se iliz - hou-

Art. 800-Em vez de -parcellas- diga-se vera adeanta_do- diga-se -hou'ller satisfeito, 
- prestações. ( Approvada.) ( Approvada.) 

Ao art. 803 : Art. 814 - Redija-se assim : 
No n. I, onde se diz : - qúando for li- Art. . Quando o producto do penhor ott 

quidada, o maximo da sua responsabilidade- · hypotheca excutida não bastar, etc., etc., o 
diga-se - sua estimação ma.is com() es ,á. (Approvada.) 

No n. III, depois de-juros-accrescente-se Art. 815 - Supprima-se. (Approvada.) 
- si os houver. Art. 816 - Depois dà palavra tradição -

No n. IV, em·vez de - ·e o seu valor esti- accrascente-se a palavra - real. (r1ppro
mado- diga-se -com as suas especificações. vada.) 
(Approvada.) Suppi•imam-se as palavras - esta tradição, 

Substituam-se O$ arts. 804, 805, 806, 807 t t ..... f1. \A da ) e c., e c'.. ª""' o m. pprova • 
e 808, pelo seguinte: Art. ~17-Accrescen e-se in fine - em que 

Art. A divida considera-se vencida.: os OQjactos continuam em poJer do deve-
i. Si a .cousa que for objocto da garantia dor por e_fl'eito da clausula consti!uti. (Ap

sofl'rer dete:ioração oudeprecia.ção que torne provada.) 
insufficiante a mesma garantia, e si o credor Art. 820. -Supprima-se. (Aj,pr01'ada) . 
intimado a não reforçar. A theorta deste artigo reproduz a doutrina 

II. Pela insolvencia ou fallencia do de- ,lo direito francaz, a qual está em perfeito 
vedor. antagonismo com o direito pa.t.fo, herl ado 
· III. Pl:lla impontualidade do pagamento do Llireito romano e observa .. :o em todas as 

das prestações sempre que a divida for esti- nações, segundo o qual os moveis a·Lquirem
pulada por este modo. Neste caso o recebi- se por titulo ha.hil seguiu.o (le trad.ição, 
manto posterior da prestação atrazada im- (art. 628 do Projacto) e só como taes po .em 
porta reuuncia do credor ao sou d.irai to de ser da '.os am penhor (art. 798) ; ou adqui
exacução immedia.ta. . rem-se por usucapião com a posse de tres 

.IV. Pelo perecimento do objecto da ga- annos, precelen .o titulo habil, seguido de 
ra.ntia que estiver seguro ou pelo qual tiver traJ.ição e boa fé, ou u.apois de tcez annos sem 
do responder terceiro pela indemmzação, titulo (arts. 627 e 628), e somente como ta.es 
ficando esta e a do sinistro subroga .as em poJem ser dados ao credor em garantia pi
beneficio do credor, que sobre ella terá pre- gnor,~ticia. 
ferencia até seu integral pagamento. Ora, a theoria franceza prescin.le do titulo 

V, Pela desapropriação da cousa dada habil ,l.a tradição, da posse ·pacifica. e da boa 
em garantia, depositando-se a parte do fé, e só se apoia na pcescripção instantanea , 
proço que , for necessaria para pagamento que se opera pela entrega do objacto corpo
integral do credor. reo em posse do credor. E' uma revolução 

Pa.ragrapho uilico. Nos easós dos ns. IV e no nosso direito. 
y o vencimento da bypotheca antes do prazo· Em segurido logar, não ha razão alguma. 
estipulado só terá logar si a desapl'o- de conveniencia acon,,mica para introduzir 
priação ou o sinistro se v~riftcar no objecto tal doutrina no nosso bem equilibra.do syste• 
da garantia que for singular e unico, subsis- ma de legislação, que protege ao mesmo 
tin.,.o a divida reduzida com sua garantia tempo o proprietario, a quem o objecto per
sobre os demais bens desapropriados ou tance; a boa fé e os inforessesdo cre,Lito, que 
destruídos ou damniflcados. (Appro-vada.) n·~da teem a lucrar com a garantia. dada ao 

Ao art. 809. Em vez de -do~ casos dos credor,com prejuízo ttos uh-eitos ltO proprie
' arts. 804, 805, 806 e 807- diga-se -dos tario e da boa fé inseparavel do verJaueiro 

casos referidos. (Approvada.) credito. 
Art. 810. Supprima-sa. (Rejeitada.) Em terceiro logar, o artigo, como se acha 
Ao árt. 812 - Redija-se ;i.ssim: . copiado tlo direito fi.·ancez, só protege ocre-
Art. O cre.dor pignoraticio e o hypo·füe- li.o~ pignoi·aticio ,contra a r_eivindicaçtro1 _ si o 

cario são obrigados a fazer intimàr o de- obJecto for perd1do, furtado ou tfo qualquer 
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mo .~o tir.1.~o ao dono, mas não o protege 
contra a~ acções rei-persecutoi·ias distinctas 
d'l. reivindicação pelas quaes o dono vem re
clamar a restituição de sua cousa da 1.a em 
gnautia .10 cre:l.or, como reconhecem todos 
os oscriptol'Js f1•.1ucezes. E' um pes~imo insti
tuto, sujeito .1 muita"! roJteicçõos, que no 
dil'eito fraucez pl'ernle-se, a.té certo ponto, á 
thooria geral t''.a tran3missi, llo c\ominio, 
sem dcpond.encia cü1 tr~'.1.ição cifcctivét, mas 
que dostô:1 singularmentíl dos principias 
mais cohereutes, simp!os e protectores do 
nosso J.ireito. 

Si o deve.lar qU:e ca.uciona não tem cl.o
minio e pJsso solJl'e o objocb c:1ucion.1'.lo, que 
üieeito lle garantia pó.l.e e!le transmittir ao 
seu ct·e,l.or ? 

Si edso crodo1· não recebeu a cousa dada 
cm gaeantfa, por titulo llabil de t1·ansfo
rencüt do domínio, nom do devedor (a nan 
domino) e meno.J do devcdo1·, que pt'escl'ipção 
pode haver contra todas as regr,,s da usu
capiã0? 

Emquanto, finalmente, combina-SG a dou
trin:1 · do artigo, cuja suppres.;ão pedimos, 
oom a do con,tituto possossorio consagrado 
no art. 816, teremos o farto leg,:ümente 
organizado, o que é um absurdo, que a nossa 
logi.ilação não deve admitfü. 

Ao art. 823-Depoia da palavra-dtposi
ta1·io,-accrescente-se-e sob. as mesmas penas 
qiie este. ( Rejqitada.) 

No n. III-Em vez de - quando esta foi· 
permíttida-dig-a-so-quãndo esta lhe for p:ir
mi.ttida por clausula expressa do contracto 
ou por procuração especial do cl ovedor. 
( App1·ovada.) 

Art. 826-Redija:sG assüi1 : 
« O penhor agrícola só poderá ser estipu

lado pelo prazo de um anno, podendo ser 
prorogado pol' S3is mczes.» (Approvada.) 

Art. 8.27-Suppl'im:t-sc a palavra-propi-io 
-e acc1·e3ccnte-se dopois da, p \lana penhor 
-ou poi· p1·ocw·açao especial. ( R~feitada.) 

Art. 8 ?8-,-Suppeima-sc ,t pahwra - pos
sfoel. (Approvacla.) · 

Ad. 829-Supprima-so a p,tlavra - pi·o
V(id o . ( Appi·ovacla. ) 

Art. 830-Redija-se assim: «Si o de-çedor 
pretender vender o gado empenhado ou, por 
negligente,. ameaça,r prejudicar o c1•edor 
póclo este pedir que os anin111eJ sej:tm dcpo
sit.aclos em po(ler do t01·c iiro, ou exigir o 
pagamento immcdiato da divida.» (Appro
vada.) 

~\.rt. 831 - No piragrapl10 unico - Sup
pr-1mam-se as palavra~-em falta de outm 
pl·ova . (Approvaclci. ) 
· . ArL 833- SupprimJ.-s8 a palavra_.:.immo
bitfaados. (ApproMda. ) 

Art. 834-Supprimam-se as palavras-de 
c1·eclito pessoal e movel. (Approvada.) 

Art. 835 - Accresceute-se in fine - nos 
tennos dos arts. 818 e 819. (Approvada.) 

Art. 836, n. II-Redija-se ass1m: 
« O dfreito do fazer intimar 9 devedor 

dos mesmos títulos para que não pague ao 
credor que os deu em caução, emquanto esta 
d ura,r . » ( Approvada. ) 

N. Ill-Em vez de-seu direito-diga-se 
-proprio direito. (Approvada.) 

Art. 888-Redija--se assim : 
« Art. ' O dovedo'r dJ titulo caucionado, 

desde que receber a intimação do n. II do 
mesmo artigo, não póde validamente pagar 
a sou ceodor. 

Supprima-sa a, 2ª part@ do artigo.» (Ap-
ptovada.) . . 

Art. 841-Supprima-se. (Approvacla.) 
Art. 842-Em voz de-fazel-os-d ig,1-se: 

effectual-os. (A.pprovada .) · 
Art. 846- 0 paragrapho unico deste artigo 

passa a constituir paragrapho do art. 840. 
(A.ppi·ovada.) ~ 

Art. 849-Redija-se assim: 
« Art. O deveàor ou terceiro pôde, on-

frega,ndo ao credor um immovel, ceder-lhe o 
direito de percobJr os fmctos e rendimentos 
em compensação da divida.» (Approvada,) 

No § 2° em vez de-ser tambem dado
digét·Sl:l: ser convei-tido-e depois da palav1•a 
-clevedoi·- sup prima-se a pala vra-hypothe
ca?'io. (Approvada.) 

Art. 851-Supprilllll,·Se. (Approvada.) 
Art. 855, n. t-Supprimam-se as palavras 

-salvo o caso elo at·t. 77. (Approvada .) 
No u. VI - Supprimam-so · as palavras : 

independentemente elo s9lo onde se acham. 
(Approvada,) · 

Art. 856-Na segunda parte de artigo sup
primam-se as pala vras-ape.rnr ela hypotheca 
-e accrescente-se d.epois da p:1lavra-ant·e· 
rionn.ente-as seguintes: á hypotheca. (Ap1Jro-
vada.) . 

Art. 85S-Supprima-se ou reproduza-se o 
dil'uito actmtl. (Rl;jeitaclct.) 

Art. 860-Em v@z do-pelo aedor posti
rior-diga:so: pelo credor hypothecarip pos
terioi·. ( Ap1Jrovada.) 

Ai•t. 861-Suppi·imam-se as palavras
podendo este clfreito, .etc., etc,, até o fim. 
(Appróvada.) 

Art. 863-Em vez de-ela mesma ·aata
diga-se: ela data elo cimtracto . (App1·ovada.) 

Art. 866-Redija-se assim: 
<<Art. No3 cusos de io3olvenci.i, 011 fal

lnncilt uo devedor ltypofüecario o direito diJ 
reunião devolve-se á. massa, contra a qual 
não poderá o credor impedir o pagamento 
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a.o preço pJr que for avaliado o immovel.» 
( Approvada.) 

Art. 867-Redija-so ,1ssim: 
«Art. Pódo o credor hypothecario, no 

caso de fallencia ou insolvPncia do credor, 
:requerer a adjudicação do immovel para 
pagamento da :sua divida.» (Approvada.) . 

Ar.t. 868-Em vez do- Stío annullaveis
diga-se: Silo nullas-e accrescente-se, in-fine: 
oii fallencia. (Approvada.) 

Art. 869-Em vez de-confoi·me valer
diga-se: conforme valer e sem importar pre
ferencia. ( Approvada.) 

Art. 870-Redija-sa assim : 
«Os navios, mesmo em construcção, s~o 

susceptiveis de hypotheca convencional. 
(Approvada.) 

Art. 871 - Supprima-se o paragrapho 
unico. (Approvada.) 

Art. 8i2,n.IV- Substituacsa pelo seguinte: 
« IV-Os menores, inter,l.ictos e a;s pessoas 

jurídicas sobre os immoveis· dos respectivos 
tutores, curadores e administradores,> (.Ap-
provada~) . . 

Ao n. V- Accrescente-se depois de - Jla
senda Publica : - federàl, estadual e muni-
cipal. (Approvada.) · · 

Art. 873-Em vez de-de todci e qualque1·
diga-se- de qualquer. (Approvacla.) 

Suppt•ima-se o paragrapho unico do artigo 
874. (Approvada.) 

Art. 878-Supprimam-se as palavras-es
pecializados e dos especiaes. (Approvada.) • 

Art. 881-Em vez de constituir - diga-se: 
inscrever. (Approvada.) 

Art. 892, n. VH-Em vez de-em hasta 
publica - diga-se : ou adji{dicaç(to. (Appi·o-
· vada.) 

Ar&. 899, n. III - Accresconte-se: ela anti
cM·ese e do penhor, depois da pafavra-hypo
, Jieca. (Approvada.) 

EMENDAS DO SR. CLOVIS BEVILAQUA 

A' lei 1n•ellminat• 

A' parte geral 

Art. 16, n. II - As palav1·a~ - "íuanto a 
estas-devem ser eliminadas em vista da.· 
nova fórma (lada ao artigo. (Approuada.) 

Art. 17, paragrapho unico (2ª linha)-E' 
necessario supprimir a preposição - de -
antes da palavra - agencia. (Prejudicada.) 

Art. 40, § 1° (ultima linha)-Diga-se- actos 
neUe praticados, corno no projecto revisto. 
(App1·ovada.) 

Art. 50, n. I (2ª linha)-Diga-se - inde
pendentemente das demais. (Rejeitada.) 

Art. 6.2 (ultima linha)-Cousas materiaes 
e não causas materiaes. (Approvada.) 

A' inscripção do liv. III-Diga-se - Dos fa
ctos juridicos. ( Approvada.) 

Art. 83 - A remissão deve ser sómente 
ao art. 166, n. II, e não como está. (Appro-
·Mda.) _ 

Art. 118.-Presumem-se e nao presume-se. 
(Approvuda.) 

Art. 124 in flne-Accede e não acode. (Ap" 
provada.) 

Art. 126 in fine-Deve a disposição ter
minar na palavra-e:xistfr, porque o pensa
mento· está completo e porquo a iúéa c~c 
prestação não ma parece conveniente nosso 
logar. ( Rejeitacla.) 

Art. 133-A palavra teor- dispensa o h 
que os typographos lhe emprestaram. 
(Approvada.) 

Art. 184, § 5°-Vej:i-se o caso do art. 614, 
que não foi contemplado. (Rejeitada.) 

Art. 184, § 9°-E' preciso incluir o caeo 
do art. 374. (Rejeitada.) 

Art. 18ô-D.iga-so- habilitaç/!'o para casa-
mento, (Approvada.) . 

Art. 19.2, paragrapho unico-Diga-se: Si, 
porem, se tt·atar. (Rejeitada.) 

Art. 198-Presidir ao acto. (App1·ovada.) 
Art. 201-Já disse que me parecia muita 

cousa o que pe3.e este artigo para se incluiJ.? 
no te1•mo ci.o casamento. Accresce que no 
n. 8 ha um er1·0 typographico que é neces-
sario corrigil'. (Re,ieitada.) · · 

Art. 205 (3" linha)-Diga-se- incZependen
Art. 12-Si não passar a minha emenda temente. (Rejeitada,) 

roforcnto ao {!l'i~cipio deste ar~igo, é indt Art. 215 - Convem restabelecer os ar
pens~vel substLtuir a.. palavra ob;_ecto por s~ • ti aos 270 o-271 do projecto revisto, cujas 
stancia, que é a palavra techmca. (App, 0 • di~posições são m.i.is precisas . do que as do 
1:ada.) . . , . t art. 215 do projecto actuo.l. Em vrz. de tio 

AJ'.t, ~2-- Substitut!v.o · (Approvado quan ° caso contrario- devel'ia. dizer-se: neste caso, 
d primeira parte e re;eitada a segu1ida parte, p . z · d ) 
desde as pala,n-as- o modo de siw execuçiio.) ! ( i-e;uc ica ª· 

. Art . 12,-paragrapllo unicJ -A palavra Ar~. 21~ - A redacção do art. 218, _da. 
jul,r;ados parece-me demaüJ. (ApJ?ro~ada.) terco1ra _lmha em deante, deve_ ser modifl.-

Additivo ao a.rt. 12 - E' prc.1udrnado por cada, pois faz suppor que- o meu.paz pelo. 
estar compreheudido no .art. 13 pelo modo acqubição da capacidade não pôde pedir a, 
po1' que foi este redigido. a.nnullação do seu c..'l.samcnto o que sóment• 
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no caso do casamento do incapaz a ratifica- e consagraríamos uma injustiça com adis-
ção o valida para todos o~ effeitos. Eu diria: posição. (App1·ovada ) -
« Art. 218 - Por defeito de idade nr:io se an- Al't. 351 n. !. - Provando que o marido 
nuUarq o casamentq de que resultou gravi- se achava e não-achava-se. (Approvada.) 
dei ». (Ayprovada). Art. 17 dn, lei preUmioar (41 do Projecto) . 

« Art. 219.--,-- O que contrahiu casamentq -E' r0jei1iada a erneoda qu(3 diz: «Ntio se 
emquanto incapaz pôde 1·acti(ical-o quando ad- exigirá fiança, etc,>> 
giiirir a necessaria capacidade e esta ratifica- Art. 365, ...,.. :piga-se: «A legitimação dos filhos 
ctío retrotrahirâ os seus e/feitos a data da cele- fq,Ueci<J,os aproveita aos seús descendentes». 
braçao.» (Approvada.) · (ApProvada). · 1 

Art. -í222 -Faltam no artigo as palavras Art. 369.-Já foi ped\da a eli+I1inação dest~ 
..,-nultidade do casamento- que me parecem art.igo em ~eu principio. (Appro11ada.) · 
indispensaveis. (Approvada.) Art. 3.75.-A remissão deve ser art. 189 

Arti;l. ~9 e 230-Sinto que o relator haja,, ns. 1 a 6 e não ns. l a 5. (Prejudicada.) 
em vez de pedir a suppre8são, recla+nado a Art. 376.-E' ocioso actualmente o final 
$uppressão ·ao_ art. 327, pàrageapho unico. deste artigo:-ou impedida para se casar, nos 

Art. 234 - O viuvo ou viuva cam filhos, termos dos ns. 1. a 6 do art. 1.89. (Appi-o-
Qt<t.- (Approvada.): ' · i,ada . ) 

Art. <'39, 2ª parte-Deve constituir um Art. 417.'-Entenrloquesómente quem tem 
artigo independente, dtzendo-se: «São deveres o patrio poder pôde nomear tutor em testa
de ambos os çofiJu~s; ~~e.>~ o mais cqmo e.'ltá. mento; portanto, no aJ·_ttg_o não se deve con-
(Appravada.) -- __ ferir esta- facuJtJ.,,ue. (Rejeitada.) 

Art. ~59, n. VI-Em ve,z de-á adminis- Art. 420, paragrapll.o unico.-E' inutil esta 
tração do,queUe - d.iga-se: â administraÇ,ã~ declaração. (Approvada.) 
,J,o mesmo. (Approva.da.) Art. 425. - Erro typographico: ouaffimr1as 
· Art, 262, n. !-As palavras - com o,uto- condirões de, etc. (Approvada . ) 

rização legal parecem-me de ma,is. (Appro- Art. 601.-Accrescente-se como no nrojecto: 
vada.) . «e não tivereiri o habito de voltar ao logar or1de 

Art. 270, ns, I e ll-E+n vez de-viiivo ou costuma recolher-se .» Acho tambem que se 
viu.va, etc., diga-se ; das, pessoas, q'¼e, infri'(I,~ deve eliminar a palavra mansa, poeque a 
girem as disposições do ai·t. 189, ns. XI, mansidão é signal de Sllbmissão ao poder de 
XII, XIII, XIV, XV e J[.VI. (Approvada.) alguem e por outr11s razões j11ridicp,S, cuja 

Art. 270, n. IV- Supprima-se. (Appro- exposição levaria tempo. (Approvadq a pri-
vada • ) meira parte.) 

Art. 271-Supprima-se. (R.ej~itada.) Art. 622.-Diga-se: A especificaçãq produ-
Art. 275, n. XI- Diga-se : « A fian,ça zida por algum dos modos desígnçidos, no 

prestada por um dQs conjuges sem outorga art. 67, confere, etc. (Approvada.) _ 
do outro.i> (Rejeitada,) Art. 657,-E' indü1pensavél indicar o mo-

4rt. 275, n. V-J;'arece-me de excessivo raento em que começa a correr o curto prazo 
rigor. ( Approvada uma modificação). . durante o qual. a, propriedade litteraria é 

Art. 276 - Oomo estçt não consagra dou- garantidil,. Deve ser a morte do autor, como 
trina acceitavel, porque emquanto dura o se vê na míl,ioria das legií!lações, o não a 
casamento, na hyputhese, os oens são. corri- publicação da obra, como quer a lei patria 
múns, tanto os adquiridos, quanto os tríl,zi- em vigor, penso eu. (Rejeitada.) 
dos por ambos os conj11ges. A eliminação do Art. 808,- Diga-se no começo: «Estando se
artigo sériíl, oonvenierite, mas si se pi'eforir guro o immovel, o segur,tdor, etc.» (Prejudi
mantel-o dig~-se ; '« A.s dividas !J:Ue sc. nà'o cada.) 
cómmimicam, seguna9 o dispost9 · no artífl_o Art. 816 .-Seria conveniente supprimír a 
anterior, serão iinputa.das · na rneação do segunda parte deste artigo porque o penhor 
conjuge" devedor. » Assim i:ié EJntenderá qu~ Q E)Staoelecido por col\gtitutQ possessorio (} um 
devedor as poderá pagar, mas quando· se P!H'igo, (Ap_p9·011~i~-) · ,,.t..,,...··· ; 
effectuar á pa.rti1há. dos . be11s commu,ns so- Aut. 8S6, :u. 4,-Deve-se di;zer no fim: e 
fl:'eerá o desconto': (Prejudioada, por ter sid,o restituil-a.s ao dev_edor que tiver solvido a Q.bri
alterq;da pela comriiissito a redacção do ârUgo.) gação que elles documentam. Assim e&tava 

Arts. 296 e 297 - Concordo com o que no projecto primitivo q s(lm.ente assim terá 
disse o Sr. Sergio Loreto. (Prejudicados.) um sentido. (Approv,àda.) 

Art. 299, paragrapho unico.-Em vez de 846, II.-Creio que a remissão ao art,:sos 
prevalecerá o da communhão-diga-se-.Pre· já não tem mais razão de ser por tl'at~r este 
vaZ~cerâ o da separação, (Prejudicada.) artigo de seguro}de immoveis. (Approvadà,) 

Art. 305, n. 3.-MeU1.or será eUminar, pol'- Art. $q8.-Diga-se: «Vencid11 a hypotheca 
que, ou será esse u,m caso de fraucle e ca- posterior, i·e;puta-se vencida a anterior, e o 
hirá sob o_disposto no art. 113 ou não será 1,1egundo credor_não'.tPOderá executar ll._hr~ 
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potheca sem notificar judicialmente o pri
íneiro .» Não ha upposição de idéas que 
autJrizem a adversativa porém. (Approvada,) 

Art. 861, § 1°, 4ª linha:-.Em vez. de-do 
seit contracto-deve ser-o seu contracto. (Ap
pi·ovada.) 

Art. 868, in fine:-Diga-se: «4.0 dias que 
pre_cederem à abertura do conciwso dos cre
dores ou d época legal é(,a declaração de 
fallencia.» Abolida a iúsolvencia civil,pareçe
me que esta emenda se impõe. (Preji,di
cada.) 

Art. 870.-Acho molhar dize1•:-«0s na
vios, mesmo em con.strucçã,o, p. dem ser 
opjecto de hypotheca convencional.» As hy
pothecas sobre n!l,vios regular-se-hão pelas 
dis pos:ções dos. regp.I11,mf3ntos cspr.ciaos.( Pre-
jµdicai:la.) · 

Art, 871.-Chamo a atténção daCommissão 
pal.·a a redacção deste artigo qu<;J não me 
parece a melhor,JJarticulàrniente nos ns. V e 
Yl. (Ap_provacla.) . · 

Art. 884, § 2°, in fine-successiveis o não 
successivos como poz o typograph.o. (Appro-
vo.da.) . 

Art. 898, I.-Accrescente-se: e dos de que 
trata o art. 539. (Approvada. ). · · 

Art. 916.-Diga-se: especié e qualidade, 
para harmonizar o artigo com o que foi es
tabelecido na parto geral,art. 55. (Prejudi-
cada.) · . 

Art. 917.-Idem. (Prejudicada.) 
Art. 935 ultima linh,1:-Diga-se: couber em 

vez de deverá caber. Aliás este artigo é ex
cusado a meu ver. (Approvada.) 

Art. 975.-Nã:; será mais ·rigoroso dizer 
cousa con'l!encional em vista do estabelecido 
no art. 55 i (Approvada.) ,-

Art. 996, § J.~A palavra ·igualmente é 
demais. (Approvada.) 

Art. l.O.l8.-Erro typographico A por Ha. 
( A_pprovacfo,) 

Art. 1.079.-Depois da palavra escripto é 
necessaria a conjuncção e, que o typographo 
fez desapparecer. (Approvada.) 

Art. l :098, paragrapho unico,-:--.Esta defi
niçã,o de culpa depois d.e corrigida deve ser 
transposta para o artigo seguinte, porque 
nelle é que se trata de culpp,. (Apprová0a.) 

Art, 1.109.-A remissão é para o art. 143. 
(Approvcida.). 

Art. 228 . .:..Elimine-se, poI,' conter {lisposi 
ção ~ais cqmpleta e pràvidente 'o art. 1.2,n-

.EM.ENDAS DO SR .. BEN.EDICTO DE SOUZA 

Art. 311, § 3.0-Supprimam-se as palavras 
- a arbítrio do credor. (Approvada.) 

Art. 201, n. 8.-.Eliminem-se as pafavras 
- do motivo. (Approvada,) 

.EM.ENDAS DO SR. VIEIRA FERREIRA 

Art. 1.639.-S/lja substituída pelo se"'.' ' 
guinte: · 

«Na linha deeo-endente os filhos succedem 
por cabeça e os outros de11cendentes por ca
beça ou por extirpe, conforme se achem ou 
não no mesmo grão. (Approvada.) 

Art. 1.660.-Paragraplio -unico. Snpprima• 
se. (Approvada.) 

EMENDAS DO SR. S.ERGIO LORETO 

Para evitar r epetição de disposições iden
ticas proponho a suppressão do al't. 86. O 
art. ' 151 declam nullo o acto. jurídico- : 
quando praticado po~· J?e.ssoa a]Jsolut~mente 
incapaz, quando for 1l11e1to ou 1mposs1v~l o 
seu objecto, quando não reves,ir a formrt 
prescripta por ·rei, etc. O art. 86 contém 
uma repetição dessfls requisitos para a va
lidade do· acto jurídico . .E', port1mto, desnc-
ce~éario. (Rejeitada.) · 

Redijam-se as disposições dos arts. 296 e 
297 de accordo com a redacção dos arts. 355, 
356 e 357 do projecto revisto. (Prejiicli
cc;da.) 

No art. 143, supprimam-se as palavras 
ou sómente assignado. (Rejeitada_.) · 

Supprima-se o paragrapllo ·umco desse ar• 
tigo . (Rejeitada. ) 

No art. 255, n. 2, em vez de-nos casos 
dos§§ 6° e 7° do art. 311-diga-se: nos casos 
dos §§ 7° e 8° do art. 25 2. (Approvada.) 

No art. 257, om vez de-presume-se a mu
lfíer autorizc;da pelçi mqrido-diga-se: Pre
suriie-se a mulher devidainente autorizada. 
(Rejeita_da.) 
· No &rt. 1.1.24, n. 4, ew vez de-oit con~ 

junctamente com ella-diga-se: oit no momento 
de sua ip:pedição. (Rejeiladd.) . 

Ao n .. l do art. 1.232, accroscente-se -
salvo clausula expressa em contrario, (Appro• 
vada;) 

Supprimam-se o art. 1.243 e o seu para
grapho unico. (Approvada.) 

No .i.rt. 1.506 supprimàm-se as palavras 
houve\.- dolo de quem 'ganhou. (Rejeitada.) 

O art. 1.507 substitua-se pel? seguinte: 
Art. Não :póde ser ped.ido o pagamento 

do que foi emprestado em occasião dG jogo 
ou aposta e para esse fim. (Rejeitada.) 

Ao art. 1.519, accrescente-se: salvo se a 
fiança foi prestada e11i virtude da faculdade 
consignada no art. 1.513. (Rejeitada,) . 

No art. 1.524, supprimam-se as palavras 
-contra o devedor. (Approvada.) 

Inclua.se a disposição do art. 1.529, na 
seQção 3"-Extincção da fiança-, modificada, 
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a redacção no sentido de evitar que se sup
ponha extincta a fiança p::>:r uma si.mples de
claracão do fiad.ór. (Rejeitada.) 

Incllla-se o disposto no art. l.5'll na sec
ção 2a,....Effeitos da fiança. (Rejeitada.) 

Substitua-se a excepção do art. 1.536: em 
vez de - sal1'o, etc.-diga-se: que nC(o tenha 
sido declarado nullo. (Rejeitada.) 

EMENDAS D'.) SR. SOLIDONIO LEITE 

Ao art. I .2QI - Coroque-se a primeira 
parte do artigo, no anterior, como para.gra
pho ou alinea ; e na segunda parte, em vez 
llo-de que é capaz para o bom desempenho 
do deposito, diga-se, «que costuma empregar 
na guarda e conser1'açlio das suas. » (Appro-
1'ada.) 

Ao art. 1.296- Redija-se de accordo caro o 
art. 1.425 do projecto primitivo, visto ser 
inadmissível a restricção feita em relação á 
importancia do seguro. (Appro1'ada.) 

Al,S arts. 1.308 e 1.309 - Subsiiitua-se em 
ambos-albergarias e alberguistas por estala
gens e estalajadeiros ; e supprimindo-se no 
primeiro as últimas palavras, des,le safoo, 
redij i-se o sogm1-~o assim : 

Art. Cessa a responsabilidade cl.os hote-
Jeil'os ou estalajadeiros no caso do artigo an
iccotlente : 

1°, si p1•ovar~m que cs factos prejudiciaes 
aos hospedes, vbjantes ou freguezes não po
diam ter sido evitados; 

2°, occorrenJo força maior, como sejam : 
cscala.1.a ou assalto <lo exterior pa1·a o iote
rio1· <lo edificio; roubo a mão armada ou fücto 
semelhante. (Appro1'ada.) 

Ao art. 1.312-Em vez do - alguem con
fere a owtrem pode1·es. • . ou mais negocios, 
diga-se -«alguem acceita poderes que lhe seio 
conferidos para praticar um ou mais actos 
jm·idicQs pelo mandante.» (Prejudicada.) 

Ao art. 1.313 § 4°-Supprimn.-se a p:i.lavra 
-lett?·a. (Rejeitada.) 

EMENDAS DO SR. M. F. CORREIA 

No art. 3°, § 3°, supprima-se a pala.vrâ 
ordinaria. 

No art. 211,paragrapho unico, suppri,nam
sc as palavras - 9u diplomaticQ - ou legaçcio 
-ou diplomatica • 

No art. 329 § V - diga-se : mutuo con
sentimento dos conjug,s, si forem casados lia 
mais d, quatro annos. 

Não passando, diga-se - dous annos. 
( Appi·o-wada nesta segunda parte.) 

EMENDAS DO SR. SÁ PEIXOTO 

vida. E' illogico cJnceder investiga,;ão da 
p.itern'.dade em casos cm que não é por
mittido o reconheci-monto volunt.ario. Dispõ~ 
o p.tragr>apho unico do art. 369 que os filh~s 
adulterinos não podem SPr recon.h.ecido, ,; 
entretanto, o art. 375 faculh a acção .d,~ 
reconhecimento, qu;indo se verifique qual~ 
quer das hypotheses que menclona., aos tilholl 
dil pessoas que não estão comp:·ehendidas no 
art. 189, ns. I a 5, entre as quaes não se 
acham (n. · 6) as pessoas ligadci.s por outro 
casamento. · 

Além de incoherencia, é uma porta aberta 
a quem queira frustar a lei. O pae que 
desejar reconhecer filho adulterino, forne
ce-lhe o escripto de que trata o n. 3 do 
citado art. 375, e esse documento dá direito 
á acção de investigação, que não deixa1·á em 
tal caso de ser julgada procedente. Não nos 
parece jus(a a prohibição proposta pela 
illustre commissão incumbid1 da 1•ed·1.cção 
final do Projccto ; mas, si a sua idéa for 
vencedor,,, a emenda que formulamos im
põe-sei. ( Appri)'l)ada . ) 

Ao art. 469-Em vez de-transf,wir, diga.
se-transigir. (Appro,:ada.) 

Ao art. 661, paragrapho uoicõ-Diga-se
sern herdeiros oii successores, em logar de
sem successores. ( Approvada.) 

Ao art. 685, paragrapho uoico - Substi
tuam-se as palavras - da lettra C do artigo 
antecedente - po1• estas-do n. 3 do artigo 
antecedente. (Pi·eji1dicada ,) 
.- Ao art. 695, § 2°, n. IV-Em vez de 
perante o Go1'erno, em ,iuizo- diga-se - pe
rante o Governo e em ,iuizo. (Pre}udicada .) 

Sejam destacados como secção V os artigos 
1.498 a 1.505, que se acham SL1bordinados á 
epigraphe: seguro de ~ida. (Approrada.) 

EMENDAS DO SR. LUIZ DOMINGUES 

Reatabeleça-se a scc~ão do Projecto rela
tiva a-empreitada (arts. 1.432 a 1.445). 
(Appi·oi,ada.) 

Supprima- se a secção ll (pri-vilegio de in
'l)e,1,çiio) do cap. VI do Tit. II do Livro II. 
( App-,·ovada.) 

EMENDAS DO SR. F. TOLENTINO 

Supprimam-se os arh. 1.210 o 1.213. 
( App1·01'ada quanto ao 1. 210.) 

Supprima-se o capitulo relativo a marco.s 
de fabrica. (Appro1'àda,) 

EMENDAS DO SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO 

Ao a1·t. 875-A referencia devo ser aos Restabeleça-se a secção - Penhor legal -
numeroa um a seis e não aos numerus mn a com os artigos do projecto revisto: 916, ns. l 
,inco dt art. 189. Heuve equivoco, som du- e 5; 917, 9m, 922 0 923. (Approiiada,) 
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Ao art. 129-Em vez de -- como - diga
se-com o. (App,·ovada.) 

Ao art. 915-Em vez de - arts. 625 a 627 
-diga-se: arts. 67 a 69. (Prejudic!,lda.) 

Ao art. l. 100 accrescentem-so á palarva
artigos - os ns. 997, 998 e 999. (Appro
vada. ) 

EMENDAS DO SR. FABIO LEAL 

Art. 78, n. Ill-Diga-se -acltJaes - onc.l.e 
se lê - presentes e supprima-se a segunda 
alínea. ( Approvada a primeira parte e rejei
tada a segunda.) 

Art. 129-Seja redigido assim : 
« Si algLiem dispuzer de uma cousa, sob 

condição suspensiva e _na pend.encia de 
condição fizer novas disposiçõe3 sJbre a 
mesma cousa, invalidar-se-hão e3tas, reali
zada aquella.> (Rejeitada.) 

Art. 1.20J- Deve ser redigiio assim : 
«Não perde o caracter do liberalic.l.ade a 

doação feita em contemplação do merito do 
clon.1.tario; nem o perde na parte excedente 
ao valor dos serviços prestados ou do encar
go, quando remuneratoria daquelles ou gra
va.d'.!. c.l.este. > (Prejudicada .) 

Art. 1.223 - Deve ser rodigiJ.a. a pri
meira parte asim: 

« O donatario é obrigado a cumprir os 
encargos da doação. (Approvada.) 

Al't. 1.242 - Limite-se o artigo a estes 
termos : 

«A locação de predios póde l3!lr estipuladá 
p:>r qualquer tempo.» (App,·ovada.) 

Art: 1.274-Supprima-se. (Rejeitada). 
Art. 49,n.If-Supprimam-se as paia.vras

pe,·petuas ou temporariamente . (App1'011ada.) 

EMF:NDAS DO SR. VILLELA DOS SANTOS 

Supprima- so a epigra.phe-Oulros defeitos 
-da secç.'ío II do cap .II do livro III da. parte 
geral. (App,·ovada.) 

Su1lpdma-sc o art. 369. (Approvada.) 
Supprima-se o § 2• do art. 1.628. (Rejei-

tada .) 
Ao art. l.õ28 paragrapho unico--Em vez 

de-inventario diga.-se-a,·recadaçii'o. ( Rejei
tada). 

Ao art. 1.640-Accrescente-se : 
, «O filho adopt.ivo, si concorrer com filhos 
legitimos sobrevindos á adopção, terá só
mente direito á metado do quinhão que c,m
ber a cada.um destes.» (Approvada.) 

Art. 1.644- Em vez de - postei·idade
diga-20: de scendcntes. (A.pprovada,) 

Vil. VII 

EJIBNDAS DO SR. RIVADAVIA CORREIA 

Art. 428-Substitua-se pelo seguinte: 
«O tuto1• é obrigado, antes de assumir a 

tutela, a fazer a especialização e inscripção 

da hypotheca legal de irnmoveis sufficientQS á 
garantia da administração dos bens do menor. 
(Approvada .) 

Art. 871, n . IV-Onde se diz- porque foi 
-diga-se: por ter sido . (Preji,dicada.) 

EMENDA DO SR.. AMARO CA VALCANTI 

O art. 1.038, paragra.pho unico-Substi
toa-se a refacção do paragrapho citado, 
assim : 

« Dá-se a culpa quando o indiviJ.uo pro
cede sem ó devitlo cuidado ou negligente
mente a respeito da obrigação contrahida. 
(Prejudicada.) 

EMENDA DO SR. SALVADOR MONIZ 

Ao art. 17, paeagrapho unico-Em vez 
de paragraplio unico. - diga-se: art. 18, 
emendando-se a numeração dos artigos se
guintes. E depois das palavras- equiparadas 
às nacionaes-diga-se: devem provar: 

«Que estüo funcoionando no seu respectivo 
paiz, constituidas conforme as leis proprias e 
especiaes e que o seu fim ou objecto núo e con
trario aos interesses de ordem publica . 

P.aragrnpho unico. As mencionadas pes
soas jw·idicas sii'o obrigadas igualmeute a de~ 
clarai·, por acto solemne, que se sujeitam às 
leis e tribunaes brazile~ros . em todas as ques
tões referentes às transacções ou operações etfe
ctuadas no Brayil e bem assim a todas as 
obrig11ções pre11istas nas leü ci11is, adm-ifiis
trativas e fiscaes .» (PrejuiUcada, por enten
de,· a Coinmissiío esta,· ella comprehendida e 
consagr·at· a mesma doutrina da emenda do 
Sr. Andrade Figueira, que foi acceita por ser 
mais syntheticamente redigida.) 

O SR. P RESIDENTE - Si não ha. recla
mação em contrario, dou como approva.do 
o projecto assim emendado. 

E'approvado. 

O Sr. F. Tolentino (Secretario) lê 
a seguinte carta enviafa a.o Sr. presidente 
da Commissão e assigna.da. pelo Dr. Coelho 
Rodrigues: 

« A S. Ex . o Sr. presidente e os seus 
dignos collegas da Commissão do Codigo 
Civil. 

A. Coelho Rodrigues, por si e sem delc
g ação de poderes, de ou a outrem, cumpri.-

21 
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menta, agradece as attenções liberalizadas 
aos seus corividados, l0uva sua imparciali
dade e o seu zelo, pede de;culp'.1 de não 
poder comparetier nem enviar emenda1 á 
redacçãofinal,por não ter podido acompanhar 
suas ultimas se,sões, nem ex·nninar com o 
devido cuidado a mesma redacção; mas pro
mette, antes da alJer iura do Congres;o, sub
mQtter-Jqes particularmente as observações 
que o tempo e a reflexfo lhe suggerirem e 
lhe paeecerem aproveitaveis, sem desorga
nização do trabalho feito.-17--1-902.» 

O Sr. Presidente-Hoje flndaIU os 
nossos trabalhos e tenho a grande satisfação, 
a par de tristeza não menor, dti communi
cai• sei• este o ultimo dia em que aqui nos 
reunimos para nos occuparmos do Projecto 
do Codigo Civil. · 

Satisfação, porque a Commissão, nobre· 
mente, dignamente, altivamente, sabia
mente, cumpriu o seu dever. 

0 SR. AMARO CA VALCANTI E OUTROS SE· 
NHORES CONVIDADOS-Muito bem. 

O Sa. PRESIDENTE - A Commissão fez 
tanto quanto potlfo e estava em suas forças: 
agora, resta,-lhe petltr subre seu trabalho a 
critica dos entendidos ; quanto a dos zoilos 
e apaixonados não se preocupará com ella, e 
nem da.r-lhe-ha apt'eço. (Muito bem.) 

Tristeza, porque dopois de quatro rnezes 
do trabalho assíduo, collS'.lCutivo, quotidiano, 
os operarias que se occuparam om obra tão 
grandiosa devem levar alguma saudade da 
convivencia que aqui tiveram, convivencia 
que, espero, terá, não trazido motivos de 
ressentimentos, mas i;im estabelecido laç.os 
de sympathias e solidariedade entre os que 
compareceram a estas reuniões. (Muito 
bem.) 

Creio interpretar 0,3 sontimentos da Com
missão agradecendo a todos aq uelles juris
consultos, nossos compatriotas, que vieram 
collaborar comnosco nessa olJra grandiosa. 
(Muito bem.) 

Abandonando sous interesses particulares, 
vieram elles, accedend.o ao convite da Com
mis;ão, honral-a com as ~uas luzos e com a 
sua cooperação intelligente e patriotica. 

Entre elles, não pos~o deixaL' de distin
guir, como sendo aquelles que mais assi
duamente trabalharam: o illustre autor do 
projecto, o digno e emerito professor da 
Faculdade do Recife (muito bem), o eminente 
jurisconsulto Sr. Dr. · Clovis Bevilaqua.; o 
illustra.dojurista Sr. Dr. Anilrade .Figueira, 
que, esquecendo, talvez, a sua diversidade 
de principias políticos para com os mem
bros da Commissão, collocou os interesses 
da Patria acima de quaesquer dissenções; e 
o illustrado Sr. Dr. Coelho Rodrigues.(Muito 
bem; apoiados geraes.) 

Quanto aos demais, a gratidão da Com
missão é identica: apenas salientei estes 
tres dignos cavalheiros,porque foram os que · 
mais elfectivamente cooperaram comnosco, 
o que não quer dizer que a Cammi_ssão seja 
menos grata aos seus outros illustres · con
vid.ados, aos outros jurisconsultos, que com 
ella collaboraram na grande obra que hoje 
fica concluirl.a. 

A Commissão agradece ainda á im
prensa, que, com as noticias a respeito dos · 
tralJalhos da Commissão, animou-a na sua 
tarefo. ; e neste ponto devo salientar o Jornal 
do Commercío, que mandou e3pecialmente 
um de sous redactores assistir ás sessões da 
Commissão. 

Cumpre-me ainda s:Ll:entar os bons servi
ços dos dignos funccíonar:tos e especialmente 
do Sr.Agenor de Rom·e,que tão activamente 
traba!hl'am, nos diversos se1•viços auxiliares 
da Commíssão, sempre a nosso contento o 
com o nosso applauso .. 

Isto digo, porque para a obra da confe
cção do Codigo por parte da Commissão 
todos cooperat'am, cada qual a seu niodo, 
cada qual na altura de suas forças, o dentro 
do limite das funcçõe~ que lhe foram des
ignadas, sendo apl'eciav(.liS todos os esforços, 
desde que todos concorrem para o mesmo 
fim. 

Resta-nos esperar que a Camara dos. Depu
tados e o Senado .l<'ederal, correspondendo 
aos esforços desta Commissão, approvem, 
emendando embora, o Codigo Oivil de que 
tanto carece a nJS3a Patria. 

Em tompo r0solveu a Commissão pedir 
ao Poder Executivo fosse convocada uma 
se.;são ext raordi.naria par4 a discussão do Co
digo Civil, e isto porque ella comprehendeu 
que questões dJsta monta não se discutem 
em sessões ordinari~s, sendo que desde o 
tempo da monarchia. sob1'e ellas se deliberou 
em sessões extraordinarias. 

Tendo a Commjssão resolvido fazer esso 
pedido, eu, representando-a, manifestei ao 
Poder Executivo qual o desejo da mesma 
Commissão, desejo que foi gentilmente aco
lhitl.o. 

Nessas conLtições, convido a Commissão de 
Redacção a ir agradecer ao Sr. Presidente 
da Republica o modo por que acolheu o pe
dido da Com,missão, e ao mesmo tempo par
ticipar-lhe que o nos30 trabalho está findo e 
quo, !)or consequencia, S. Ex. poderá fazer a. 
convocação quando entender convrniente e 
para a época que julgar melhor. 

Coneluindo, agra,.leço aos meus honra1os 
amigos, aos meus di.stinctos collegas, dos 
q uaes levo g1•ande saudade, as provas de 
attenção que sempre me dispensaram e com 
que sempre me distinguiram nesta cadeira. 
(Muito bem ! Muito bem!) 
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O Sr. Oliveira Figueiredo
Sr. Presidente, não por ser o mais compe
tente, mas pelo triste privilegio da ida.de, 
venho interpretar os sentimentos da Com
missão, agradecendo a V. Ex. a sabia di
recção que imprimiu aos noss'.)s trabalhos, 
não poupando os maiores esforços para isto. 
(Apoiados; muito bem.) · 

O que podemos assegurar é que o nome de 
V. Ex. ficará. ligado a esta grande obra. 
(Muito bem.) 

O Sr. Sergio Loreto-Sr. Pre
sidente, não pQSSo deixar de salientar a 
perfeição com que foram feitos os servi
ços de debates, acta e stenographia. dos 
tl·abalhos desta commissão. (Apoiados; muito 
bem.) 

Peço, pois, a V. Ex. que submettn. á. 
approvação dos seus digno3 collegas, o voto 
que proponho, de louvor· áquelles dignos 
fuccionarios p3lo desempenho que souberam 
dar á commisdão de que foram investidos. 
( Apoiados geraes :) 

Submettida a votos a proposta do Sr. Ser
gio Loreto é unanimemente approvada. 

O Sr. A.maro Oavalcan:ti -
Sr. Presidente, interpretándo, pelos meus 
p1•oprios,os sentimentos dos illus ~res collegas 
que tomaram parte nos trahalhos da revisão 
do projecto do Codigo Civil Brazileiro, peço 
que se insira na acta de hoje: primeh'o, a 
declaração de nossa profunda gratidão á. 
sabia Commissão da Camara dos Deputados, 
não somente pelo honroso convite que nos 
deu ingresso aos trabalhos referidos, mas 
tambem pola maneira sempre correcta e 
gentil, com que fomos tratados pelo seu 
digno presidente e mais distinctos collegas; 
segundo, o testemunho franco do nosso maior 
apreço pela obra de summo valor que a 
mesma acaba de realizar em favor das nossas 
lettras juridicas·, revelando, a par do saber 
e competencia, o mais decidido devotamento, 
sem o qual não teria podido vencer tamanha 
tarefa em tão curto espaço de tempo. 

E se ainda me é licito accresconta.1• uina 
palavra, esta será. : que, juntamente com o 
testemunho L>.e nosso reconhecimento para 
com tod:1 a illustre Comm1ssão, se insira 
tambem o da expressão part icular da nossa 
admiração ao distincto Sr. Dr. Seabra, pre
shlente da Commis,ão (muito bem) e ao illus
trado professor Dr. Clovis Bevilaqua (muito 
bem), autor do projecto do Codigo Civil, pela 
importancia de serviços que catia um prt;;ino 
no desempenho dos deveres que patrioeica
mente :ie impuzeram. (Apoiados; muito bem.) 

O trabalho feito, quaesquer que sejam os 
seus senões, deve merecer muito aos olhos 
do Poder Publico, e não menos da sociedade 
para a qual é destinad.o. 

São estas as palavras que peço oojam inse
ridas na acta.. 

(Muito bem, muito bem.) 

O Sr. Clovis Bevilaqua -
S1•. Presidente, quero 1•etirar-me, mani
festando os mesmos sentimentos que revelei 
quando compareci perante esta Commissão ; 
isto é, fazendo publica a minha gratidão, 
salientando o meu reconhecimento para 
com V. Ex. e pua cum todos os membros 
desta egregia Gommissão, que tão sábia e 
patriuticamente dirigiu os trabalhos do Codigo 
Civil, pelo qual ha muitos annos ancia a 
nossa Patria.. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Presidente - De accordo 
com o disposto no nosso Regimento Interno, 
ficarei, juntamente com o· Sr. Secretario e o 
membro da Curúmissão Sr. Sá Peixoto, en
carrega.do de organizar os originaes para os 
volumes, que eonterão os trabalhos completos 
desta Commissão. 

Suspendo a sessão por alguns momentos 
para que seja lavrada a acta da reunião de 
hoje, que é a ultima. 

Reaberta a se3São, quinze minuto.s depois, é 
approvada a acta. 

Termina a reunião ás 2 horas e 40 minutos 
da tarda. 





ACT 1\ DE ENCERRAMEN1'0 

Aos dezoito dias do moz do janeiro de 
1902, ás 3 horas da tarde, estando te1•mi
nada a votação das emendas á rodacção final 
do projecto do Codigo Civil, o Sr. Dl'. J. J. 
Seabra, presidente da Commissão Especial 
da Ca~arâ dos Deputados, deu por findos os 
trabalhos da mesma Commissão e mandou 
lavrar a presente acta de encerramento, 
assignad.a pelos Srs. presidente, · secretario, 
relator geral, membros da Commissão e 
pelos convidarlos que o quizeram fazêr. 

Sala da Commissão Especial, 18 de janeiro 
de H:02. - J. J. Seabra, presidente. - F. 
Tolentino, ·secretario. - Sylvio Romero, re
lator geral.-Antonio G • . P. de Sd P eixoto. 
-Anfaio Auto de Abreu,-Manoel de Araujo 

\ 

'.\ 

Góes. -Tristão de Alenca1· Araripe . -Gab1·ies 
Luiz Ferreira. - Amaro Cavalcanti. - Carlol 
Augiisto de Oliveira Figueiredo.-Rivadavia 
da Cunha Cm·reia.-Manoel de Alencar Gui
maraes.-Sal-vador Moniz Bari·eto de Aragão. 
-Frederico Augusto Borges. - Benedfoto 
Chrispiniano·de Souza. -Solidonio Attfoo Leite. 
-João de Sá e Albuquerque .. -Clovis Bevila
qua.-Sergio Loreto.-Luiz A. Domingues da 
Silva.-.1-ltfredo Pinto Vieira de Melto.-F. 
de Paiita O. Guimarães.-Fabio Nunes Leal.
Deodato C. Villela dos Santos.-J. C. Lima 
Drummond.-Melciades Jlíai·io de Sá Freire. 
-A. J. Rodrigues Tori·es, neto.-João Maria 
do Valle ,-JosrJ Thomaz da Cunha Vascon
ceUos. 

FIM DO SETIMO VOLUME 





·OBSERVAÇÃO 

Do accôrdo com a commissão especial do codigo civil, o 

Sr. J. J. Seabra, presidente, submotteu o projécto publicado neste 

volume ao estudo phylologico do eximio professor Dr. Erne1:to 

.Carneiro Ribeiro, lonte elo Gymnasio elo Estado da Bahia. 

Em reimião pos~eriormento effectuada, a commissão discutiu 

e approvon as emendas feitas pelo dito professor, as quaes foram ) 

attendidas na im.préssão _final do projecto adoptado para ser pre

sei;ite á Oamara dos Deputaâ.os. 
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