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CODIGO CIVIL BRAZILEIRO 

' Parecer da Commissão Especial 
DA 

CAMARA DOS DEPUTADOS 
I 

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

A Constituição imperial de 1824 promettia 
á naçãQ brazileira dotal-a com um Codigo 
Civil. , 

Quasi oitenta annos são volvidos e seme
lhante aspiração não passou até hoje de um 
pium cksiclerium, que a Republica almeja 
afinal levar a bom termo, dando-lb.e con
digna realísação. 
. Como é, porém, que num seculo tão rico de 
codificações do direito ·civil, como foi o se
culo XIX, a pJnto de não existir um só povo 
civilisado que, ao fechar desse cyclo histo
rfoo, não tivesse um ou mais monumentos 
do genero, chegando até a possuU0 os as na
cionaliilades secundarias, em que se dividiam 
a Allemanha e a Italia, ou os pequenos can
tões da Suissa, ou os varlos fü;tados da União_ 
Americana, como é que o Brazil se viu tão 
extranhamente desp Jj 1_do de~se benoficio, 
elle, cujl obra legislativa tem sido tão fertil 
em outros domínios da jurisprudencia i 

A. resposta a esta pergunta não é difflcil d, 
ser encontrada por quem tiver uma vista de 
conjunto sobre a historia do direito, como 
legislação e doutrina, entre nós, e houver 
apprehendido o significado fundamental de 
sua evolução. 

No que se refere ás relações políticas, 
áquillo que na linguagem da escola consti
tue o direito publico, nada.menos de quatro 
obras veramente nota veis, e que passam por 
modelos no genero, ahi estão para a.ttestar 

. a capacidade brazileira nessa esphera de la
_bores espirfü1aes, dando organismo e vida 
ás aspirações pi•ogressivas da µação : a Con-

stituição do Imperio de 1824, o Acto A1#icio
nal de 1834, a Lei L-Ze Interpretação de 2 de 
dezembro de 1841, a Constituição Federal de 
24 de fevereiro de 1891. 

Na orbita do direito penal e da respectiva. 
applicação pratica, bastante é referir o fa~ 
moso Codigo Criminal de 1830, o do P1·ocesso 
Criminal de 1832 e o Codigo Penal de 1890, 
para se vêr que nos mantive,nos em po-
sição dis :.incta. · 

E naquella parte do direito moderno que 
mais vigorosamente tem evuluido, a ponto 
de se haver destacado do velho tronco com
mum e vir a constituÍl' nota.vel ramificação 
autonoma, o direito mercantil, não fieou 
.muda a nação e dotou-se com o Codigo Com
mercial de 1850 e, para m ilb.or garantir-lhe 
e abroquelar-lhe a app:icação, creou esse 
nunca assás louvado Regulamento n. 737 do 
pre-cita(lo anno, veedu.deira jola legislativa, 
no dizer dos competentes. 

Dest'arte, nas regiões do direito político_, 
do direito penal, do dire,to merc·mtil, do 
p1•ocesso, tíl.nto no criminal quanto no com
mercial. a legiüação patria emparelha. com 
as mais perfeitas dos modernos tempos. 

Nas relações puramente civ,s, porém, nos 
domi~io , do moro direito privad1, a cou,:ia 
muda assás de figura : temos fica.lo até hoje 
sob o imperio de uma desordenada leg.slação 
tres vezes secular, que não foi obra nossa, e. 
de lavra propria ; no meio de uma multidão 
de lei~ de caracter secunda.rio o de valor 
mais ou menos contestavel, apenas se des
taca, com a fulglll'ante marca dos produc os 
superiores do saber,do tino, d,t competencia, 
a Lei hypothecaria de 1864, ' 

A r&zão exp}icativa dessa evidente e irre
cusavel antinomia parece se achar, por· um 
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fado, no demasiado aforr0 ao cspiriio e t ·a
diçõc>.:1 tlo tlircito romano cní que nos tomo.'! 
nlí1nt.ido, nas· roltu;ões civis, afotla mais te
nazmente do que nossos progenitort>s da. 
mãe-p3.tr:a, e, pot· oiitt•o fado, 1n eh·a do in
cont]stavel inferiorilla.d_e cm <FIO, até bem 
poucJ tempo, andou o cn,ino da.:3 sciencias 
juridicas ent:o nós. Assim se oxplioa por que 
é qne as partos do dirt>iLo, a. um tempo ma.is 
mobeis mt vida tlos povos o mais Ioves lllL 
doutrina, que sã.o exactamente aquellas que 
no mumlo occidental tom mai~ 0 mais se 
afasta.do da vellut rotina romana, toem sido 
de prompto assimila.das o traduzidas cm 
ob·:as pelos legisl,tdo1·es nacionaes, e por que 
é que a ossatw·a elo direito, para fallae com 
Ibering, a p:l.rte mais estavel, màis conser
vadora, mais refractaria a irrnovaçõcs, a qne 
rege as rclaç;õcs privadas, a ma.is diffusa e 
omba.raços'.I. para se integra.e nnm todo com
pleto o harmonioso,qneinfülizmente éaquella 
cm que os povos model'llos menos se toem 
liberta(j.o da modorra quil'itaria,posiue ainda 
hoje-rertos elementos capazes de onipecer o 
livre caminha1· das itléas o nos toJm tolhido 
o passo. _ 

O direito publico, o internacional, o_penal, 
o mercantil, o administrativo, o financial, o 
industrial dos romanos, om que poso a füna
ticos lauclatores tempo1·is acti, são geosseiros 
osboços cm face das crea<;õcs congcnores do 
genio moderno. Faz-s') exccpção pa.ra o civil, 
mas convem nã.o divinisat·-lhc o valor. 

E' costume dizer-se que a tram,t cornpU
cadis:;imn. das idéas cm nosso tempo, 110 que 
concc1•ne aos dominiod superiores do rn,pirito, 
rlimana de quatro fontes 1wincipacs: a phi
losoph ia o a arte dos gregos, a l'eligiã.o do!:! is
raelitas, o direito dos ronlí1nos. Esses quatro 
})rosontos da antiguidade ao pens,i,nento 
moderno, como soluções a qnes',õos perten
centes a quatfü 1mlens diversas do neccs
sida.•:lcs d'a.lma_ humana, constituíram, desde 
ongos tempos, o famoso espfrito ciass·ico, 
om sua quadruphl. r:t1nifimtção. E' proprio 
do todo classismo, presumido ou real, abril· 
margem á. orthodoxia. o é proprio de toda 
orthodoxi:1 produzir o alimont,ir f'anaticos. 

Por is~o durante seculos aquelas qu:1.tro 
manifostaçõos da intelligcnci t e do a!fecto 
,jnlgaram-sc outras tantas represen ,a:ões do 
absoluto cm que era vedado tocae. E, a des
peito do todo o ingente esforço do e.,pirito 
erBico o da investigação scientifica, só muito 
a custo tem a razão conseguido se libel'tar, 
mas só cm parte, das imposi ç·õcs daquello 
quadru1>lo fanatismo. 

E tem exactamente sido mais rc.,it1tonto a 
orthodoxia jurídica. 

Que se diria boje do homell3 cultos que ti
VO$Sem, como resposta a.o.3 grandes e in·quie
tantes problemas da philosophia, ap:mas as 

magras solw;ões da rnetaphy.;ic:i. l1ellenica? 
E para saciar todos os surtos al'tisticos da 

alnn moderna a; volhas regras da esthetic,i 
ria me ma origem? 

E polo que toe:.. á religião, é lic(to 
suppor q110 se não devem ignoe,1r as 
largas breclms abertas l)eltt critica, pela pbi
losophia, pela sciencia mL dogmatica fecha
da que het·dámol:l dos hebreu.;. 

Não era. possivel, depois de innumeros 
trabalhos de othnographia comparada, de
pois quo a ideia do evolução, de desenvol
vimento gradativo veio a predominar como 
a /base fundamental de todas as creações 
humanas, continuar a. vêr no direito dos ro
manos uma formação unica, se1i1 antece
dentes, sem ligações, pelo menos, com as in
stituições juridicas da grandn familia do quo 
aquelle povo não tinha ,;ido mais tlo que nm 
ga,rfo a}l3nas. 

Sem negar os muitos sm·viços pl'cstados 
pelo genio peatico tlas gentes latinas, va
sados principalmente nas regras rigidas de 
sna legislaç-.ão, o antes oncarccendo-os como 
é mister o é do justiça, não se deve des
conhecer que a intuição legi8lativa de um 
povo, cuja úrgan:mç·ão, quasi t1•es vozes 
millonaria, asscntav,i sobee a base com
munal da cidade, tendo por missão histor ica 
a conquist.J., sem, todavi:t, olovar-se nunca, 
no dizei· de Mo111msen, á. concepção moderna 
do Estado, não pó<lo e não devo ,tinda e sem
pre, em tudo e por tudo, ser a norma infal
livol elas ,\spirações jurídicas do gonero hu
mano. 

Corno quer que sejt\, al<!m de no8so aferro 
romanisante, tt lição chi historia. é por outra 
p,irte il'refi'egavel cm mostrar não ter podido 
o genio de nosso povo architectar por si 
mesmo os moldes em que pretendesse vasar 
as suas aspiraçõQs..na esphem do direito civil. 

A legislação administrativa, a que por tres 
seculos o submetteu a meteorote, nito doixa 
de revelar atpti e alli algumas ceeações mais 
ou menos valorosas pai'a o fim a que era 
des&inada: a mantenç:i da ordem e da sub
missão colonial. Mas desde quo as industrias 
fa.bris e miinufaturcira~, a. navegação in:• 
temacional,o grando commorcio importador 
e exportador eram prohibidos aos naturaes 
da torra o ~ão ossei! os principaos estimula
dores ·das creações jurídicas ; o desde que os 
altos estudos doutrina.rios jamais foram 
orca.dos na colonia, o nesses nomeadamente 
é que se poderia ministrar a cultura. do di
reito corno sciencia, impõe--se evülente aos 
espiritos desprevenidos a razão da ausencia. 
completa ou do nenhnm valor do trabalhos 
do genero em nossa litteratura. por mais dfil 
trezentos annos. 

Nem so objecte com os immethodicos, des
con!ilexos, diffusos ensaios de Silva Lisboa, 
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Aieredo Coitinho, e raros mais, em fins do 
seculo XVIII e começos do X[X, porquanto 
sei•vem elles apenas pal'a confirmar a regra: 
referentes quasi todos 1'L economia politica, 
que então balbuciava suas primeiras pa
lavras, esses escriptos, de ca1•acter pura
mente empirico, não passavam de conselhos 
mais ou menos inadequados ás circumstan
cias do paiz, e, quando abo1·davam o direito, 
não sabiam de theses genericas de caracter 
político, ou de providencias praticas de cunho 
mercantil e que ficaram despercebidas ao 
geral da nação. 

Os nossosjul'istas que figuraram nos tem
pos do primeiro reinado e da. regencia, quasi 
todos educados na Universidade de Coimbra., 
viram-se absorvidos nas lides diurnas e agi
ta.das da . pllitica o da a.dministraç1o e não 
tiveram o lazer indispensavel para syste
matisa.r o direito civil em sous varia.dos 
ramos e dotar o paiz com o codigo promet
tido. · · . 

Não ê só: o ensino ministrado nas pri-. 
meira.s decadas cm nossas faculdades, sob o 
fofluxo do tmdiciona.lismo cat.holico de um 
lado, no que, este tinha do mais esteril, e do 
eclectismo philosophico de Cousin, por outro, 
no que elle possuía do mais banal, não .era 
o não foi apto a crear uma forte ger,tção de 
jurisconsnltos. Para attestal-o bastaria cha· 
mar a u.epõr a Jitteratura do genero no 
citado período. Formularios e rabularias 
atrapalhadoras e nocivas enchem essa phase 
das patrias lettras no domínio precipuo. 

A grande capacLade do Nabuco de Araujo, 
rlesenvolvida fóra dos círculos academicos, 
veio a revelar-se na phase intormedia do 
segundo reinado, o malbaratou-se na con
fecção d.e lei_; isoladas ou do regulamentos 
de occ:tsião, os mrnos prop1•ios para d:\r a 
medida, toda a. medidtt de seu valor. 

A esse mesmo periodo c.;ta.va, porém, re
servauo ver surgit' no horizonte do pat1·io 
saber jurídica seu astro mais brilhante-: 
Teixeira de Fí·eitas. 

Mas o a.clmiravcl phenomono intcliectual, 
que se revela quasi miraculoso no autor da. 
Vonsolidaçlío das Leis Civis, serve para pro
var o que vimos afflrmando. Pôde se dizer 
sem medo de or1•ar qne elle foi um aitlo
didacta. 

Sahido da faculda.dd na posso de um 
saber indige~to, immeihodico, insystematico, 
sem vistas syntlleticas, som uma concepção 
de conjunto, nem da natureza, nom da so
ciedade, sem uma r•hilosopllia supe1•io-.·, para 
tudo_ dizer em uma palavra., esse vigo1·0s0 
espírito teve de refazer por si o estudo do 
direito, solJ todos. os aspect'ls, do chot:re,para 

.satisfa.zr.r .l honrosa incumboocia que to-
mara do·governo imperial, eu resulta.do é o 
que todos dolol'Osamente sabem ... O paiz 

assistiu magoado ao entenebrecer de uma 
do suas mais robustas intelligeocias e ma
goado viu desfeito e bi-partido o edifici:J que 
as mãos possantos do filho d1lecto tentara 
levantar. 

A falha inicial da educação scientiflca de 
Teixeira de Freitas, a auscncia de um prin• 
cipio dirigente, de um fl.o cooductor, no meio 
da mole immensa e indigesta de leitm·as 
que teve de fazer, d.eve ser contada como o 
ractor principal da al_ienaçã.o de espírito que 
o feriu e privou o Bl'az:.1 de possuir, ha qua
renta annos, um codigo civil. 

Os defeitos do ensino academic, em seu 
tempo, a falta de critica, de it.l.eias posi
tivas, de intuições experimentaes, do philo
sophia sorit\, ausencia completa de e&tudos 
historicos e comparativos no que diz re
spe.to ávida intellocLual e emocional das 
principaes raças humanà.s, tudo isto explica 
a tormentosa elaboração de ideias 0111 que se 
metteu e de onde sahiu malferido, e justifica 
as innegarnis lacunas do sua conce1,ção geral 
do direito. 

Mas, a despeito disto, quem quizer fazer a 
historia intellectual do Brazil, quando che
gar ao capitulo do direito e houver de in
dicar os pontos culminantes do pensamento 
theorico, entre nós, nessa esphera elo saber, 
se quizer ser justo, ha de ver o nome do ge
nial jurista á fr'ente de todos, porque 1ta· de 
assignalar que tres foram essas culminações 
no correr do seculo XIX, a bitroducção á 
ConsoLdação das Leis Civis, de Teixeira de 
Freitas (1857), o ensaio intitulado Sobre 
uma nova concepção do direito, de Tobias Bar
reto (1882), e o que se denomina A formula 
da evor.uçao jurídica, do Clovis Bevilaqna 
.(1894). 

E apreciar o vál01' o o significado iotrin
seco destes trcs escriptos seria implicitamen
te definir os motivos pelos qnaes ao joven 
jurisconsulto ultimo citado havia de caber a 
missão de lev:i.r á bom termo a empreza. da 
confecção do Codigo Civil Brazileil'o. 

O i!lustre autor da Consolidação das Lei.~ 
Civis, má.o grado todo o seu merito, de,-e ser 
havido como um precursor, um do.3bravador 
de caminho para pesquizadores maii perspi
cazes ou mais felizes. 

Com toda a sua intelligeocia do direito ; 
com todo o esforço que despencleu em domi
nai• o cahos da emmu.l'anhada. legislação por
tuguoza e brazileira, seu escripto maximo, 
onde sa acha sua profis.,ão de fé scientifica, 
é bem .eloquent::i para indicai• não haver 
ainda elle atting:do uma philosophia supe
rior do assumpto, a ponto de julgar haver 
tudo feito com insistir em uma cla1•a defini
ção do que venham a ser direitos reaes e 
direitos pessoaes . .• 

Eis aqui os trechos principaes dessa dis-



6 CODIGO CIVIL BRAZILEmo 

cussão sempre subtil, porém muita3 vezes 
obscura e cont.raproducente : 

« Na esphera em que nos achamos, as per
sonalidades estão no mesmo nível; ou sejam 
singulares ou oollectivas ; a difl'ererlça de 
seus direitos só póde derivar das condições 
especificas, ou qualidades intrinsecas, que 
a analyse houver de discernir. Pois bem ; 
observae attentamente as variadas manifes
tações desses direitJs, estudae a natureza do 
homem e suas necessidades ; e não achare .s 
outros caracteres mais importantes, do onde 
possa resultar uma dividão ampla, dominante 
de todas ns especies, senão os que distinguem 
o.~ direitos absolutos <los direitos relati'Vos. 

«A condição especifica dos direitos absolutos 
é que a sua correspondente obrigação alfecta 
a massa inteira das personalidades, c:im as 
quaes o agente do dire.to possa estar em 
contacto. A qualidade 1,ropr,a dos direitos 
relati'Vos, ao inverso, é recahir sua peculiar 
obrigação sobre pe.JSoas certas e determi
nadas. 

«N§ primeiro caso a obrigação é negati-va~ 
consiste na it:Jacção, isto é, na abstenção de 
qualquer acto que pos,a estorvar o direito. 
No segundo caso a obrigação é positiva, s 
consistente na necessidade de um facto ou 
prestação da pessoa obrigada. Esse fac~o ou 
prestação póde ser tambem, como no pri
meiro caso, uma abstenção ou inacção, mas 
com uma dilferença notavel. 

«A inacção indispensa.vel para a effectivi
dade dos dil-eitos absolutos nunca induz a pri
vação do um direito da parte daquelles a 
quem a obrigação incumbe; essa inacção é 
necessaria para a co-existenc:a dos di.·eitos 
de todos, ou, por outro modo, é o justo limite 
dos direitos de cada um. Quando, porém, o 
clireito relativo corresponde a uma obrigação 
de não fazer ou de abstenção, a pessoa obri
gada priva-se do exerciciu de um direito que 
tinha, e que voluntariamente renunciou em 
favor do agente do direito. 

c:Se por estes caracteres, verificados nos con
stantes etreitos das relações humanas, é pa
tente a difl:'erença, dos direitos absolutos e di
reitos relo.tfoos, temos as noções radicaes de 
que devemos partir para o exacto conheci
mento dos direitos reaes e direitos pessoaes, 
que enchem o quadro inteiro das Leis Civis. 
As tradiçõe~ da sciencia confundem não 
pouco esta mataria, as palavras nem sempre 
designam as mesmas idéas, e da analyse e 
deducção philosophicas colhem0 se os seguin
tes corolla1•ios : 

«Todoi! os direitos absolutos-liberdade, se
gurança e pi·opriedade - entram na cómpre
hensão da Legislação Criminal que os pro
tege e assegura com a pe11alidade. Desses di
reitos,o de propriedade unicamente faz obje
cto da Legislação Civil. E' no direito absoluto 

de propriedade que havemos de achar os 
direitos reaes . 

«Os direitos relativos, exceptuados os da 
persoilal.dade publica no circulo das Leis 
01•gan1cas e administrativas, de que agora 
não tratamos, pertencem em regra geral á 
Legi~Iação Civil, que define e regula as olJri
gaçõos dos individuos entre si. Eis os di
reitos pessoaes. · 

«Direitos i·elati'Vos - direitos pessoaes-cor
respondem á mesma noção; a variedade de 
expressão não a especialisa. São relativos 
esses direitos, em contraposição aos direitos 
absolutos, porque não recahem sobre todos. 
São pessoaes, 11orque necessariamen te depen
dem da intervenção de pessoas iwlividual
mente passivas. 

«Com os direitos reaes não acontece o 
mesmo. Em primeiro Jogar é preciso separar 
os direitos absolutos que immediatamente 
concernem á personalidade do homem, e que 
s1o alheios da Legislaçio Civil. Em segundo 
Jogar, separá.dos esses direitos absolutos da 
personalidade, a idúa geral da propriedade 
carece de limitações, sem as quaes a noção 
dos direitos redes será inexacta. 

«A idéa geral da propriedade é ampla: ella 
cJmp1·ehende a universalidade dos objectos 
exteriores, corporeos o incorporeos, que 
constituem a fortuna, o patrimonio de Cél.da. 
um. Tanto fazem parte da nossa ·proprie
dade as cousas materiae,ç que nos pertencem 
d.:i um modo mais ou menos completo, como 
os factos ou p1·estações éj_ue se nos devem, e 
que, á semelhança das cousas materiaes, teem 
um valor apreciavel, promiscuamente repre
sentado pela moeda. 

<1A noção dos direitos reaes não é tão larga; 
eaa est.á para a idéa geral da propriedade 
como a parte está. para o todo . A proprie
dade abrange os direitos reaes, e tarnbei:n. a 
maior parte dos direitos pessoaes; e não ha
veria differença entre estes direitos, se o 
direito absoluto de propriedade fosse o 
mesmo direito real. 

«Atfectar o objecto da propriedade sem 
consideração a po~soa alguma, seguil-o inces
santemente em poder de todo e qualquer 
possuidor, eis o etfeito constante do direito 
real, eis seu caracter distinétivo. Este ca
racter é opposto ao do direito pessoal, que 
não adhere ao objecto d.a propriedade, não o 
segue, mas prende-se exclusivamente á pes
soa obrigada - ejús ossibus adhreret ut lepra 
cuti. . _ 

«Ora, que os dfreitos reaes não são appli
caveis a todos ós objectos de que se compõe 
a propriedade, facilmente comprehende-se, e 
a observação o confirma. 

«A possibilidade do direito real, com o seu 
etreito essencialmente physico, só se con
ce~ em relação aos GbJectos cor_poreos -
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rousas - no sentido natural da palavra; e 
t.al é a primeira limitação que de necessi
dade restringe a idéa de propriedade em seu 
sentido mai:1 extenso. Os objectos incor
poreos, que são apreciaveis pelo denomina
dor commum - moeu.a - fazem parte do 
nosso patrimonio, mas não eatão em nosso 
domínio, não são susceptiveis de pos3e, nem 
dos eifeitos do direito reaL 

«Ainda mais, o direito real rPcahe sobre 
objectos corporeos que existem immediata
mente submettidos ao agente do direito
incidímus in eum-, é a affirmação do nosso 
poder sobre o objecto do direito, - in re po
testas plena - se se tl'aí;a do domínio, - p1·0 
parte- se se trata dos outros direitos reae,; ; 
entretanto que os objectos, 1•eprosentados 
pelos factos ou prestaçÕP,S que se nos devem, 
terão de existir depois que esses factos forem 
cumpridos por intermediario passivo do di
reito-ni:illa in re potestas. 

«Outra distincção ainda se faz necessaria, 
para que a noção que analysamos fique pre
cisamente em seu valor. A_s cousas (-objectos 
corporeos) são moveis ou immoveii!. 

«As cousas moveis, sujeitas á contractação 
som assento fixo, susceptiveis de uma cir
culação rapida, de facil deterioração, con
sumíveis algumas ao primeiro uso, con
sistindo muitas vezes em _genero e _não em 
especie, determinando-se por quantidades 
abstractas, e podendo ser substituidas por 
omras cousas homogeneas L1 ue preenchem as 
mesmas funcções, escapam em grande parte á 
afl'ectação e effeitos dos direitos reaes. 

«As llegundas- solum et res soli - pela sua 
natural consistoncia, por seus a.ttributos 
peculiares, vantagens que offerecem, con
stituem a propriedade po1• excollencia, e são 
a verdadeira sede dos ditei tos reaes. Veri
fiquemos esta conclusão. 

«O direito real tem duas manifestações, 
uma neces$al'ia, e outra possível. Ou nós o 
exercemos sobre as nossas proprias cousas
j1-1s in re propria, ou sobro as cousas de 
out1•os-jus in re aliena. 

«Elm relação á:3 nossas pi•opl'ia.S cousas, o 
direito real é o propl'io domínio ; e como seu 
objecto em tal caso é sempre a pi·opriedade 
plena, com todos os direitos elementares que 
a constituem, não podem haver espccies. 

«Em relação ás cousas de out1•0s; o dir'éito 
real tem por objecto a propriedade Um~
tada; e como a limitação pôde ser 1•oalizada 
por varíos modos, a difl'erença entre ellos 
pôde occasionar outras tantas especies de 
direitos reaes. 

«Se o propriot.ario, para garantir o que 
deve, sujeita a propriedade ao crédor ,obri
gando-se a não alienai-a - propriedade atfe
ctada-, dá-se o direito real dá. hypotheca. Se 
desmembra o dominio, perpetua oli tempo-

.rariamente, transferindo a outro a utilidade 
da cousa, dá-se o emphyteuse. Se transfere 
o direito de posse, uso, ou gozo, mais ou 
menos completamente - pi·opriedade divi
dida, gravada - dão-se os direitos reaes das 
servidões, superficie, usufructo, uso e habitação. 

«Concede-se que o direito real do domínio 
racaia e produza ums eít'eitos sobre unia 
certa clitsse de bens moveis; entretanto quo 
elle é semp1·e inseparavel dos bens im
moveis. A usurpação das cousas moveis dá. 
Jogar a acções criminaes por furto ou roubo, 
a sua restituição ou indemnisação do equi
valente consegue-se no juízo civil por uma 
acção possoal ew deticto. As cousas immoveis 
não podem ser furtadas. O proprietario ex
cluido faz sempre valer seu di.roi&o re<1,l, de
maTILlando a todo e qualquer possuidor. 

«Quanto aos outros direitos reaes - jm•a in 
re aliena - concebe-se a applicação da hy
potheca aos bens moveis, e ha disto ex
emplos ; tambem ha exemplos da applicação 
do usufructo especialmente aos moveis que 
so não consomem ao primeiro uso. Entre
tanto que, não só a hypotheca e o usuf~cto, 
como todas as outras especies de direitos 
reaes, são proprias dos immoveis. As ser
vidões reaes, · o emphyteuse, os direitos 
adherentes ao interior e superflcie do solo.
são direitos reaes que não podem recahir 
senão sobre immoveis. 

«E', portanto, nas cousas immoveis que o 
direito i·eat t,pparece em suas diversas ma
nifestações, e acha a possihilidade de se11 
desenvolvimento completo. Poder-se-ha, 
porém, pela observação de seus effeitos e 
caracteres, remontará causa que os produz'? 
Haverá um principio determinante dos 
.direitos reaes, que a priori se possa assignar, 
o que sirva de regra ás legi,3la.ções 1 

«No domínio é o pruprieta1•io sómente que 
so acha em relação ímmediata com a cousa, 
e sem o direito 1·eal o domínio seria. anni
c1uilado. O direito real em tal caso é um 
poder inherente ao dominio, é o mesmo do-
mínio, o êotü élle 80 confunde. . 

«Nos outos direitos roaél:1-:fura in re alie
na - o agen ie do direito tambem está em 
l'dlação immediat,a com a cousa, e sobre ella 
exerce, posto que parcialmente, ou até êerto 
ponto, um poder tão independente como é o 
do domínio ; mas esse poder não está Só, elle 
no-existo com o do proprietario de que foi 
uma emanação. • 

«O dominlo é a somma de todos os direitos 
possíveis que pertencem ao proprietario 
sobre sua cousa, quaes são os da posse, uso e 
gozo, e de livre clisposição. Os outros direitos 
1•eaes são parcellas daquella somma, sãô os 
pruprios direitos cJnstitutivos do domínio. 
são poderes que sobro a cousa a.ttribuem-se 
a outras pesdoas. 
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«Se em todos os casos de attribuição desses sistentes na prestação de objectos corporeo~, 
poderes nós vissem os n1sccr um direito real ou na pre.itação de serv .ços pessoaes. 
haveria por certo um signal imlicador, uma «Q uando o objecto do direito ú incorporeo 
caus1 efficionte, elos direitos rcaes nn. cousa sem manifestação exterior, pódo-se dizer que 
alheia. As Legisl1u;:ões e a Historia do D1- o direito não tom objecto ; pJis só apparece 
reito attesiam o cootrn,r·io . o sujeito activo do direito, que livremente o 

«As servidões, o 11sufructo, o r-mpliyteuse , o exerce. s :m observar-se mais nada. Por 
iUreito de .mpc,·fic·;e e outros direitos ana- cansa disto, os escriptores, que temos exa
logos são faculdades de u~o e gozo conferidos minado, ou não füllam do objecto dos direitos 
pelo proprietal'io da cousa, da mesma ma- em tal ciso ou dizem que elle se confunde 
neira que o são a locaç,io e o carnmadato . com a exü;tencia da pessoa, 0u que são di
Entretanto, se das primeiras derivam cl::- reitos sobro nossa }Jropria pe,soa . 
reitos reaes, não.só pela. Legislação Romana, «Quando o objecto do direito é corporeo, jêt 
como por todas as legislações, o mesmo não não apparece sómente o sujeito activo do 
acontece com as segundas. direito, senão tambem o objecto co1·poreo 

«Do que precede resulta que deflnit' o-· qne lhe 03tá immediatament.e submcttido de 
direito real-em relação ao domínio fôra dar um 111odo mais ou menos completo . 
uma idéa falsa, pois a definição · não com- «Qu:mdo o objecto do direito ú incorporeo, 
prehenderia o d efluído. Delin il-o pelas fü- mas com manifestação exterior tia parte do 
culdades de u:,;o e gozo, c0mo desmembradas sujeito pas ,i vo do direito, o que se observa 
do domínio, ou como uma co-propriedado é o sujeito activo de um lado, e o sujeito pas
dividida quanto ao tempo e modo do uso e sivo do outro lado, abstracção feita. da qua
gozo, não fôra melhor expedienté; por- Udade da jwestaçilo a que o sujeito pa~siYO 
quanto a hypotheca é nm dil'eito real, e não esteja obrigado. 
contém nenhuma dessa.s· ,faculdades, nem «O que resulta desta analyse é que, fazen-
opérardesmembrdç'í.o ou divisã.o alguma.. do-~e a divisã,o dos direitos no ponto do vi-ita 
, «Desta manoira,j à que os outros caractfwei, de seu objectv, os direitos da primeira edpecie, 
não são exclusivos, não pócle havei' definiçã0 isto é, os que se confundem com a existenci~, 
qu<;i satisfaça iseniio aquella que ca1'acterisa do sujeito activo, não podem ontral' na eh
o dii-eito real peht acçã.o in rem q uo sempre visão ; mas sómente os direitos das outras 
p1•odnz, acção que nunca póde competir a_o duas especies, tendo uns por objecto os ob
di?-eito pessoal e que destaca portanto de um jectos cJrporeos, e os outros as pessoas . No 
modo sensível a, rlifferença entre as duas primeiro caso não ha objecto, pJrqne só ap
especies de dit'eitos elo que se compõe toda a parece a pessoa activa. No segundo ca:;o 
legislaç5.o civil.- Jirs in re e1t jus homini in existo a pe.,soa activa e o objecto corporeo, 
rem competens, sine respecht ad c;,·tam per- mas ôÓ se attonde a es te . No terceiro ca:;o 
sanam, ex quo agi potest contra quemcum- existe a pessoa activa, existe o objecto . in
que possessorem . -Jus i:n personam ( wl rem.) · corporeo, mas só se attcnde á pessoa pass1 va., 
est facultas competens in personam, ut aliquid cujo facto ú o mesmo ol1jecto. _ . 
dai·e, vez facei·e, teneatur. «Ora, os direitos da primeira classe sao os 

«Já se disse que a clivísão dos direitos cm d.freitas a1.Jsolutos da peraonal idade, que de3de 
absoliitos e relativos ií feita no punb de vista o principio excl rr imos tia Legislaçí'lO . Civil. 
da sua extensao, o o ponto de vista da rli- Os da segunda sã.o 01:1 direitos rwes. 08 da 
visão dos direitos em reaes e pessaaes ê o do terceira são os direitos pessoaes. -
P~jecto dos dfreitos. N1í.o ha dire-itos sem pes- «Os da primeira.classe não são os da. segun
so~s, :1ão ha direitos sem objectos ; e nesta rla, cornquanto uns e outros sejam absoliito.~, 
prnnetra faca, antes elo trabalho analyticq, isto ,1, tenlrn,m a rnesm,t extensão, porque os 
os direitos absol utos são semelhantes entre da segunda referem-se ê,l,O objecto - res
si, e até nem se distinguem dos direitos rc- enrretanto que os da primeira não teem 
]ativos. Examine-se, porúm, quaes são os objecto exterior . · 
obje_ctos dos direitos, e apparecem logo. diC- «Os da primeira cln.sse, por· isso qne não 
ferr.nças essenciaes . teem ob,iocto exterior, são inapreéiaveis, nio 

«l . 0 Os objectos são corporcos ou i.ncorpo- teem valor ou preço venal, teom apenns utL
reos, isto C>., cahem debaixo dos sentidos, ou lida.de ; porque sol)re elles funda-se o bem 
só podem ser pel'Cebidos pelo entendimento. ser moral e material do homem . Os da 

«2.º Os o!Jjectos incorporeos, em um caso, segunda classe teem sempre um vaio1' venal, 
não se manifestam · extol'iormonte, p)rquo apreciaveíem dinheiro. Os da terceira, ou 
representam mentalmente o estado de teem um valQr apreciavcl qne faz parte da 
inacç,ão ncce~sario para o livre desenvolvi- nossa fortuna, ou deixam de tel-o e não 
mento dos direitos 1le cada um. Em outro entl'am no nosso patrimonio, ·sendo todavia 
caso, são exteriores, isto é, condições for- vantagens que contribnem para. o mesmo 
nr.ci dn.s pela pessoa passiva. <lo 1l'i rei to, e con- hem SfJl' do liomem. 
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«Bem se vê que a noção do direitos reaes e aos outros que não passam da pessoa que se 
J;essoaes está subordinada á dos direitos ab- obrigou, bem se comprehende não poder tal 
sofotos e relativos, supposto o ponto de vista distincção, do ca,·acter secundario, ser eri
da primeira. seja a ea;lenslTo, e o da segunda gida em base de tolo o edificio jurídico. 
o o~fec/o. l. 0 Para o direito ser relativo, isto Era impossivel a , . .lhos vistos que a intel
é, para EÓ estender-se á pessoa, segue-se que ligencia patria se deixasse ficar parada em 
deve ser pessoal. 2. 0 Se o direito real.não é semelhante concepçã.o, que não · passasse 
pessoal, se é a idéa opposta, segue-se que é adiante na cspher,L do direito, que tambem 
um direito absoluto, porque a idéa opposta ne.;te terreno não acompanhas3e a geral ovo
ao direito relativo é a do direito alJsoluto. lução operada na segunda metade do seculo 
3. 0 Tambem o direito -não podia ser real, XIX, no sentido de tran~formar-lhe a intui
isto é, não podia da1' um poder exclusivo ção de accordo com os ensinamentos das 
sobre a cousa, se não fosse adve1'sus omnes, sciencias experimentaes e dos methodos po
se todos não se abstivessem de impedil-o, ser sitivos. 
não fosse cm summa um direito absoluto. Estava reservado ao notavel poeta, chefe 

«Entretanto, se o direito real é absoluto, o da e~cola que f,•chara a ultima phase do ro
direito absoluto pôde não ser real, porque mantismo nacional, ser o iniciador de fü_o 
não carece da existencia de nma cousa. fecunda mutação, de par com os altos serv1-

«Não são, portanto,dircitos 1·eaes os direitos ços que tambom prestara na philosophia e 
ab3olutos concernentes á individualid::tde na critica : o illustre autor' dos E<tudos 
phvsica o moral do homem, e ao e.;tado civil Alle·rn,Tes, dos Menores e Loucos em Dire:to 
o de familia. Esses direitos podem motivar Criminal. . 
relações positiva!:!, e desenvolver direitos re- Então outl'as per;:;pectivn.s abrem-se ao es
lativos ou pessoaes ; mas é sómente cóm este pirito e o direito se afigura como um orga
caract9r de direitos pesrnaes qlic cnti;am na nisrno completo, apto a proteger fadas as 
esphera da Legislação Civil. Isto verifica-se neces;idades essenciacs, todo o complexo de 
em dous casos: interesses, sem os quaes a sociedade afigura-

«!.º Em sua gonemlidade, como os direitos se imp:aticavel. 
absolutos da. personaliqade não manifestam- E' rndispensavel recordar es,a bella ex-· 
se activamente senílo no caso de terem sido posição do sabio e samlo30 mestre: 
violados ou offendidos cm ·consequm1efa do « E' na mudança de principio e de mcthodo 
um delicto ou qua~i ddicto, diio lugar a que consiste o primeiro passJ p:ira uma nova 
obr igações de sathlfaç,ão ou indomnisação de intuição do direito, intuição que vae sendo 
damno causado. No.;tc sentido póde-se dizer cada vez mais exigida pela necessidade do 
que resolvem-se em direitos sobre objectos assignar á jurisprudeocia um lugar proprio 
extcriorea incorporeos, isto é, a p1•esta- no sys·tema orgd,nico das sciencias. O me
ção necessaria para a satisfll.ção do damno. thodo a que me refiro é o historico-natura-

« 2. º Como o Estado é uma reunião de.fa- listieo, é o methodo hoje commum a todos os 
milias, como os homens estão ao mesmo ramos de conhecimentos mais adeantados, a 
tempo na grande associaç;j,o fü.milia1', esta observação o a reflexão applicadas á esphera 
seg~rncla as-,ociação i.om imas rclaçõc!s pri- do direito; do mesmo modo que se applicam 
vativas que produzem um:L ccrt:.i classe de a outras ordens de phonomcnos naturaes . 
obrigaçlões, col_lsistentos, já cm prr.stações 011 « O principio regulador ti a idt1a elo clesen
factos que nã:o fazem p::u•te do nosso patri- volvimcnto, cm vit•tude da c1ual o direi to, 
monio, nem so confundem com a-i outras com todas as suas apparencias do constancia. 
obrigaçõ(.ls; ,iá cm outras prestações que teem e immobilidade, tambem se acha, como tudo 
um valor aprcciavol. » · mais, em um pcl'petuo fieri, sujeito a um 

Irrecusavel ó que o pr,1claro jurisconsulto, processo de transformaçl'i.o perpetua. 
como afüts e1•a geml no seu temp·u, aintla «A fixidade dq direito,qucr como idéa, quer 
lal_>0rava no velho motaphysicismo de di- como sentimento, é uma verdade temporaria 
rmtos absolutos o relativos; que ora ecgüpa- e relativa., scn:i.o antes uma verdade local, on 
ra-va os absolutos aos reaes o os 1·elativos aos uma illusão de optica intellectual, devida 
pessoaes, e ora percebia a inexactidão de se- aos mesmos motivos que nos levam a fülla,r 
melhante .equipoiencirt, a ponto de admi1.tir da fixidade das es!relf.as . 
entre aquellos primeiros alguns ospecimens « Nada mais que um mm•o effelto do ponto 
destes ultimos e vice-versa. . de vista, da posição e da distancia. O ·que aos 

Em todo caso, bem se comprehcnde não olhos do individuo, que não vae além do ho
poder a mera dist-incção entre direitos 1·eaes rizonte da torro de sua parochia, se mostra 
o pessoaes, mesmo ·no sentido mais positivo cstacioual'io o permanente, aos ol_hos da lm
qu.~ se lhe possa dar ele constituirem os pri- maniclade, isto é, do ponto ele vista historico, 
m01ros um vinculo qne acompanha tL cousa se deixa reconhecer corno fugaz e passageiro. 
pl'opria ou alheia, p1•edicado não inhorente « Nada nxiste que mais so pareqn com nm 

Vol, VIII 2 
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· pedaço de crystal ou com uma peça de gra
nito, insusceptivel de di:fl'erenciação e de 
progresso, immovel e acabado em seu des
envolvimento, do· que, por exemplo, a lin
gua otl a rE>ligião de um povo, nos limites 
de. uma época; e, todavia, quem será hoje 
ainda capaz de sustentar, em face da sciencüt 
das linguas e das religiões comparadas, a 
inalterabilidade de uma o de outra cousa i 

« Platão di.,sera que niío ha sciencia do qúe 
passa ; veio o espil·ito moderi:o o redarguiu 
convicto : sd ha sciencia do que e pa.1sageiro ; 
pois tudo que pôde ser objecto scientifico, o 
homem, a natureza, o universo em geral, 
não é um e3tado perenne, mas o phenomeno 
de um,t transição permanente, de uma con
tinua passagem de um estado a outro estado. 

« E esta mudança operad11 no mo .. o de en
carar a scienc;a devia produzir os resultàdos 
que ahi vemos. 

«Tudo cre8ceu,a1argou-se e engrandeceu-so. 
A meia duzia de millennios que se costuma
va dar á existencia do mundo, tomaram 
proporções de espaços incommensuraveis, o 
o contendo historico do univers0 tornou-se 
rico e grandio,o, como nunca a. antiguidade 
o presentira. Porquanto já temos uma his
toria do céo estrellado, uma historia 
do nosso planeta, uma historia do reino 
vegetal e animal desde as mais elementares 
formas organicas até a sua actual consti'tui
ção, uma historia da raça humana desde os 
profü,tas menus desenvo lvidos, embryonar ioS 
é amor-phos, até 'á organisação hodierna, fi
nalistica e l)rtis ticamente a:ll'eiçoada ; já 
t ernos mesmo um histo-:üt da razão, que 
aliás esfava habituada a. pairar nas alturas 
como deusa eternamente moça e a olhar des
denhosa para a conente dos factos, como para 
uma esphera que lhe ficava debaixo dos pés; 
já a vemos, l:lim, no seu inicio, irrompflr den
tre as trevas de uma obscura vida 8ensivel, 
que nós somos ohl'igados a attribuir a qual
quer outro organismo cosmico, ou deva elle 
sua origem ao processo tellurico-chimico do 
nosso planeta, ou 1•oconheça no sol o princi~ 
pio vivificante dos seres da sua especie. 

« Não fica ahi. A sciencia dos nossos dias 
revelou-nos ainda o importante myl"-terio de 
que o mundo, com a sua historia infinita, 
está ligado á consciencia humana, aos or" 
gãos sensi veis e centraes, taes q uaes elles se 
têm desenvo lvido até chegar ao gi•au de per
feição, quo actualmente mostram ; em ou
tros termos, que a historia _do mundo cami
nha pari passii com a his.toi'ia da consciencía. 
Mas não é tudo. A philosophia sentiu-se es
teril e tratou tambem de fecundar-se ao 
sopro do novo espirita. Como a esta tua de 
tnarmore, cobrando vida e sen-timonto nos' 
braços de Pygm,\lião, ella tomou-se de ím
petos e ousadias ao contacto do evolucionismo 

darwinico-haeckeliano uu da moderna in
tuição do mundo . O que ha hoje, pois, de ex
acto e constante na philosophia, é sómente 
a sua. historia, que consiste tambem, por 
sua vez, em um processo interminavel de 
aperfeiçoamento,em uma espccie de selecçtío 
metachimica, pela qual o espirita humano 
vae expellindo velhas iu.éas e adaptando-se a 
novas, cada vez mais apuradas e mais con
formas ao fim que e llo se propõe a si mesmo. 

« Neste vortice de estudos e pesquizas, que 
engole o céo e a terra, o homem, a natureza 
no meio deste torvelinho que arrasta o 
agrupa tod,is as sciencias dignas de . tal 
nome, em torno de um pens1111ento, de uma, 
alta concepção, a conceyç-ão rnonlstica do 
universo, q_ne fazem as chamadas sciencias 
praticas, que füz, sobretudo, a jurispruden
cia com a sua carencia de problemas s1rios 
e ainda maior pobreza de- soluções instructi
v:1s, de serias e animauoras verdades 1 Cousa 
nenhuma. Na grande maioria d'os casos, ella 
se acha ainda condemnada. a trabalhos de 
servente, sob as orJens di1 praxe. 

« A idéa de uma reforma da iostrucção ju
ristica, talvez e::;tranha entre nós e até de 
sabor heretico, não é urna novidade no 
mundo scientifito. Em 1872 Theodoro Mu
ther, profe::;sor universitario de Jena, fez 
uma prelecção especial nesse sentido;e pouco 
depois em dezembro de l 874, no anniversa
rio da fundação da. universidade do Do"rpat, 
o professor Carl Erdmann tomou essa ques
tão para a€smupto do sou discurso de festa. 

« Como se vê.estes dous nomes bastam para 
deixar assentado qu e não se trata do · uma 
idéa extr,wagante ou de um problema pe
gall.o no ar, sem fundamento, sem razão de 
ser. 

« Mas os dous sabias professore,, juristas do 
officio, especialmente juristas, não tomaram 
a questão, importa nottü-o, naquella, ,iltµra 
em que ella deve ser c..illocada. 

«H:m outros termos, o que se acha elucida.do 
nos seus escriptos é re;i. lmento a'guma 
cousa de novo e aprcciavel, é a neces::;idade 
de reformar o methodo e systema de e:,tudos 
jnristicos; porém isto não é b;i.stante. 

« O actual status causce et contro'"ersice, no 
domínio da jurisprudencia, é mais do que 
uma t1uestão, ainda mesmo complicada, de 
methodolugia e sycltemat·s1ção. 

« Não basta, em um a palavra, mudar de 
fórma, o que todavia já sffi'ia muito, ; é pre
ciso mudar de conteudo. 

« A controversia estende-se á propria con
cepç-,ão do direito, que deve se modificai• de 
m;1neira adaptada. ã·intuição scientifica. do
minaute. 

« O velho direito, quero dizer, a velha con
cepção, pela qual a esphera jul'idica ·fica fôra 
da natureza e nada tem quo ver com as leis 

\1 
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que regem a evolução do mundo physico, res. Acima delle está a sociedade em suas 
não ha duvida que está bem longe de se manifestações, quantitati-..a e qualitativa
poder assimilar á theoria darwinica. roente diversas. Como elle a sociedade é um 

« Mas essa velha concepção morreu, ou pelo ser real, e, ainda como elle, um ser _historico. 
menos não se acha em estado de co1•respon- « Da mesmêt fó1·ma que os corpos celestes, 
der ás exigencias do espirita novo. E seria por exemplo, depois de longas lutas, allalos, 
um pbenomeno singularíssimo, impossível de choques.e catastrophes, em que talvez mais 
explicar, que o darwinismo, fazentio-~e valer de um planeta espedaçou-Se e pereceu mais 
até nos círculos da mecanica celeste, se mos- de uma linda estrella, chegaram emfim a 
trasse incompetente para tambem tomar esse modus 'IJi'llendi que faz a nossa admira
conta da mecanica social. ção, e cujo conhecimento, o mais perfeito 

« Com elfeito, se a ordem que actulamente do genero, constitne a gloria da sciencia re
reina nas altilras, muito ao envez de see um spectiva, asaim tambem a soéieclade, ou me
facto originario, determinado a priori _por lhor as sociedades humanas. O plural é a ex-
1Jma vontade suprema, é antes o resultado pressão de um facto, o singular a de uma as-
de uma luta pelo espato, pojs que o espaço piração, de um ideal apenas. . 
est(L para os individuas sider•icos como o « A vida social é igualmente um modus 'Ili-· 
alimento para os seres vivos, que o caminho 'Vendi, a que o homem ·chegou depois da luta 
que os astros hoje seguem e que IlüS parece e com tal cc.1racter de regularidade que a 
traçatlo por mão de mestre, flnalistica, sa- uns apparece, como appareceu a Rousseau, 
biamente · traçado, lhes foi ao contrario debaixo da fórma de um verdadeiro contra
aberto pelo tempo, isto é,' por um proces;o cto, a outros sob o schema de uma ordena-
constant0 de eliminação das irl'egulu.ridades ção divin'.l.. 
primitivas, que, entretanto, ainda preso_nte- « Importa aflirmar que a sociedade, como 
roente não se n.cham ele todo acabadas, .não ella existe, é realmente o effeito de uma es
vejo razão sufilciente para se applicar ao pecie de compromisso entre forças antagoni
mundo social outra medida, e andar-se á cas e dahi essa apparencia de convenio nas 
cata de não s.ei que leis eternas, e ,criptas dil'ecções da sua actividade; mas isto não 
por Deus, preexistentes á propria vida da pas.;a de uma illusão. • . 
humanidade. · · « No systema planotario tambem se nota 

«Darwin descobriu o fio,que reduz o mundo um certo consensiis entre os corpos que o 
organico a um todo commum e o faz appare- compõem, ou antes o que se chama systema; 
cer como uma continuaç.:'i.o do inorganico. plauetario é esse consensus mesmo. Poder-se. 
Pergunta-se·agora: o homem e o ultimo élo hia então dizer que os indivíduos e grupos da 
desta cadeia ~ Ella não vae mais adeante 1 indivíduos sidericos fizeram um pacto em tei•, 
Os grupos organicos sociaes, diversos uns dos mos, para não se atropellarem, nem se cau
outros, não 1ormam organismos tão reaes, saí•, em sua marcha, reciprocas embaraços?
como o homem mesmo 'I Estes organismos « O erro de Rousseau e seus sectarios con
não obram e se desenvolvem segundo as mes- siste apenas em ter tomado uma apparencia 
mas leis fundamentaes, que vigoram nos de- por uma. realidade. A theoria do contracto 
mais seres da natureza, só com a differença social é_ d.e certo insustentavel, mas no sen
de que nos organismos sociaes o principio da tido de um facto hi:;torico, de uma cousa 
finatidade prevalece ainda em maior escala que· efl:'ectivamente se tenha dado. Que aso
do que no individuo 1 · . ciedade chegasse a organizar-$D por via da 

«Não está o homem com todas as suas ne- um contracto, é falso; que ella, .porém, tenha 
cessidades, assim physicas, como espirituaes, chegado a funccíonar, como se fosse uma 
na mesma relação de qualquer cellula, isto é, convenção, um livre accordo de vontades, é 
como individualidade anatomica e physio- exacto. · 
logica, no organismo vegetttl e animal ·t Na «Aos phenomenos ~ociaes :é applicavel, em 
actividade, na vida social, não se exprime o quasi todos os pontos, o que Lucrecio disse 
mesmo principio da finalidade, que se mani- dos phenomenos da natureza: 
festa na esphera puramente individual 1 

,\ São perguntas estas cuj~s respostas tra
zem comsigo a solução do nosso problema, 
que é mostrar a geíiese de um novo modo de 
comprehender e definir o direiLo. Entretanto 
não hei mister de descrever um circulo lJem 
amplo, para abranger todos os pontos ahi 
questionados. Limito-me aos que tocam de 
niais perto o as:lumpto discutido . 

«E logo em principio : o homem nãofórma 
o ultimo termo da serie evolucional. dos se-

Omne genits motus et ccet·us ewpe1·iund0 
Tandem dc'lleniunt in talis dispositura, 
Qiialibus hcec i·erum consistit summa creata. 

« Não e·;queçamos, porém, uma differença. 
notavel: é que a sociedade não se düige tão 
prcponder,mtemeute, como a natureza, pelo 
principio da -caitsa effeciens, mas ao contrario 
pelo da caiisa finalis, da- qual ella é em 
grande cscalct uma manifestação e um pro
ducto. 
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« A finalidade que se revela nos phenomenos universal, immulavel, que é o exemplar de 
nat~raes é tão1 insignifi?anto deanto d~ pura todos o.3 !nstituto~ ju~·idicos». _São palavras, 
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fazer a seguinte distincção: ou a razão, de moiros incolas da Grecia, da !la.lia e da AUe
qno faliam os racionalist,\S, é tomada no manha, bom como nas tlos antigos amori
-vclho significado de um ~uprcmo orac1:1Io, canos e nas dos asiátas. 
que cstd, no homem, mas é dellc indepon- «Sim, encontram-se vasos por toda parte : 
dento, a ellc superior, preexistente a ello, e sobro a mesa dos sabios, na toilette das da
então seria m:1is serio p1·onunciéLl' logo o mas, nas choupanas, nos templos, nos pa.la
nomo de Dou J, pois que a razão, assim con- cios, cm todas as pllascs da cultura, desde tL 
cobida., não e mais do que uma das face.,; do bilha de Rebecca. até ,io lindo frasquínho de 
próprio D011.1 dos theologos; ou trata-se tle crystal, ou o ovoide de prata, que entorna 
uma r,izão progressiva, uma razão que se pingos do essencia no seio da moça ho
cleseu volvo, uma faculdade historica, por dierna. 
conseguinte, e nost-3 c:iso a questão quasi se « Como S3 vê, são phcnomonos repetidos, 
reduz a uma logomachia, ou a uma falta de que, submottendo-se ao processo lo~ico da 
son:;o dos pobres racionalistas. inducvão, levam o observador a umfica.l-os 

« Porquanto a essa faculdade historica foi sob o conceito de uma lei, tão natural cohlo 
tão natural conceber as primeiras formas do são todas as outras que se concebem para ex
direito, como rerras d J couvivenciu, sccial, plicar a constante repetição de factos do 
quão naturaLlhe foi, por exemplo, conceber mundo physico. 
Lmnbcm as primeiras fónnas do armas, o «Assim se pócle fallar de uma loi natm•al da , 
arco, a flucha, ou outra qualquer, como in- industria, ou de uma lei natural do fabi-ico 
:;tl'Llrncn~os do trabalho, como 11lilidacles, ele .,,c,sos, ou de uma lei natural .do uso do 

•como meios de vida. Onde é que csti a dií'- fogo, tendo sómente cm visb a generalidade 
ferenç:.1, 1 do phenomono, cm os primeiros momentos 

« Entendamo-rio.i, po1·t,\nto: não existe_ um da ovo! ução cultural e nos mais separados 
·ttfreito natural, mas põ:l.e se dizer que' ha pontos do habit'.Lçã.o da familia humana, 
uma lei natural do direito. Isto é tão simples, do mesmo modo que se falla do uma lei na~ 
como se alguem dissesse: não existe urna Jin- tural da queda dos corpos, ou do nivela
guagem nati1ral, mas existo uma lei lhttural monto das ,iguas. 
da linguagem; não !ui uma industria na- «Ma .. ':l nunca veio ao espírito de ninguem a 
tural, m,is ha uma lei natural d,t iml11st1fa; singubr idéa do 11m,t industria, uma cera
não h,L uma arto natun\l, mas lú uma lei mica, um,t arl;e natii-rat, sig;iificando um 
natural da arte. . complexo de preceitos, impostos pela razão, 

«São Yel'lhtdes estas que qu:1lque1· espírito ou inspiradas por Deus, p,~ra regularem as 
intolligentc compruhende sem esforço, no acções do homem, no modo de exercer o sou 
sentido de que, perauto a natureza, não ha trabalho ou de fabricar os seus vasos, ou de 
lingua nem gramrnatica, não lia semítico nem constl'Uir os seus artefactos. Seriei esta uma 
inclogermanico; o homom não falia, nem illéa supinamento ridicula. 
fallou aincltt língua a lgurn,11 não exerce in- «E'isto mesmo, porém, o que se dá com rela
dustifa, nem cultiva arte do qtmlquer cs- ção ;~o direito. Como ph.enomeuo geral, que 
pocio, que a n,~turcz=L lln houv0<1:;c ensinado. se encontra em toda:í as posições da lmmani
Tuclo é pruducto dclle mesmo, do sou tra- tlado; desde as mais inlimas até ás ruais ele
balho, da sua,#Ctivicladc. vadas, cm fôrma do regras de conducta e. 

«l!!ntrotauto,a observaçã.o historica e f)füno- convivencia social, o direito assumo real
logica attedta o seguinte facto: todos os po- mente o caracter de uma lei. Mas esta Iai, 
vo,;, que atmvcssaram os primcit·os, os mai:l que se pódo tambom qu:i.lificar . de natural, 
rudo'I estadias elo clc.;onvolvimento humano, não é diversa das out1·as mencionadas. 
tcom o 1i.~o da linguagem; tudos procuram «Se o direHo é um systoma de regras, não 
meios elo Sttiisfüzer ás suas necessidades, o o é menos qualquer mister, qualquer arte, 
que d,t .nascimento a um,i industl'ia; tcdos ou qualquer industria humana. Se as regras 
emfim sio artifices das armas com quo caçam do o.ircito são descobertas pela razão, não 
e pelejam, dos vasos em que comem o be- deixam ô.o ser tambem oriundas da mesma 
bom, dos apre.;tos·com que se adomam e ,itc fonte as normas dirigentes da actividade do 
dos tumulos om que <lescançam. homem cm outro qualquer dominio. 

« Pa1•ticularmootc a ceramica, a arte do «A razão que entra na formação de umco-
oleiro, oiforeco neste ponto um precioso en- dgo do lci_s, ainda que seja perfeito e aca
sinamouto. Encontram-se vasos por toda batlo como o Corpus juris ci-vilis, é a mesma, 
parto: nos míseros tapume3 que constroem cxactamento a mesma, que assiste ao deli
os indígenas da Australia. para os prote- neamento de UJil edificio, ou á confecção de 
gor.em contra os ventos do mar. assim como um par ele sapatos. Dizer, portanto, que o 
nas choças dos Cafl'os e Botjuanos, e nos direito é um conjunto de regras, desco
ivigicams dos selvagens da America do norte. bertas pela razão, importa simplesmente 

l'.rc(lr11 a1r.-rn HECs n~ E habitações dos prluma tolice; visto que se dtt como caracte-
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ristico exclusivo das normas de direito, o 
que é commum á totalidade das regras da 
vida social. 

«Assim.para limita1•-nos a poucos exemplos: 
a civilidade tem regras; quem as descobriu~ 
A dànça tem regras; quem as descobriu~ 
Não ha arte que não as tenha; quem as des
cobriu i Ninguem ousará negar a presença 

.. da razão em todas ellas ; mas tambem nin
guem ousartt affi1•mar que haja um c<mceito 
a priori da civilidade, nem um conceito a 
priori da dança, ou de outra qualquer arte. 
De onde vem, pois, o apriorismo do di
reito i 

~A pergunta é seria. Uma razão que por si 
tió, sem o auxilio da observação, sem os dados 
experimentaes, é incapaz de conceber a mais 
simples regra techníca, ê incapaz de elevar
se á concepção, por exemplo, de uma norma 
geral do fabricar bons vinhos, ou _ de preparar 
bons acepipes, como póde tal razão ter capa
cidad.e bastante para tirar de si mesma, uni
camente de si, todos os principios da vida 
jurídica i . 

«Um velho penalistaallemão,Franz Rossi1't, 
ainda sob a influencia da philosophia kan
tesca, deturpada em mais de um ponto e 
exagerada pelos epigonos, inclusive o krau
sista Ahrens, ousa perguntar com certo ar 
de triumpho : se não existisse um direito na
tural, onde se poderia encontrar o meio de 
comparação e julgamento dos diversos phe
nomenos do direito positivo 1 •• • 

« Mas a resposta é facillima. E primeiro 
convem notar· que o illustre criminalist:i. 
presuppoz a existencia de uma cousa, que de 
facto não existia _em seu tempo, nem existe 
ainda hoje, i~to é, o d~reito comparado, de 
cuja construcção scientifica o maior emba
raço tem sido mesmo a theoria esteril do 
direito natural. 

«Admittamos,entreta.nto, por hypothose, a 
existencia dello. Que prova is.;o 1 Nada. 
Todos sabemos qu~ ha, por exemplo, uma 
linguística comparada. E' deductivel dahi o 
conceito de uma língua natural, como meio 
de compamção 1 

« A anatomia comparada, a mythologia 
comparada, a litteratnra comparada, são ra
mos scientiflcos florescentes e adiantados. 
Quom foi, porém, que já sentiu necessidade 
do presupposto de uma litteratura, uma my
thologia, uma imatomia natural? 

« E' pt·eciso uma vez por todas acabar coro 
semelhan .. es antigualhas. O direito é uma 
obra tl.o homem, ao mesmo tempo uma. causa 
o um cffeito elo desenvolvimoiüo humano. 
A historia do l'.iroito é uma das fól'mas da 
historia da civili::1~ção. · 

« Os teimosos thooristas de um direito na
tur,Ll são flgm·as ,111(!.cl1ronicas, ostão fóra do 
seu tempo. Se elles possuíssem idéas mais 

cla1•as sobre a historia do tal direito, não se 
arrojariam a tel-o, ainda hoje, na conta de 
uma. lei suprema, preexistente á humanidade 
o ao planeta que ella habita. 

« Dizei• que o direito é um producto da. cul
tura humana, importa negar que elle seja, 
segundo ensinava a finada escola raciona
lista e aind.i. hoje sustentam os seus posthu
roos sectarios, uma entidade metaphysfoa, 
anterior e superior ao homem. 

« Semelhante proposição, como se vê, é 
menos uma these do que uma antithese ; 
ella oppõe á velha theoria, visionaria e pa- · 
lavrosa, do chamado direito natural, a mo
derna doutrina positiva. do direito oriundo 
da fonte commum de todas as cop.quistas e 
progressos da humanidade em seu desenvol
vimento historico. 

«Faz-se, porém, preciso deixar logo estabe
lecido o que se deve entender por cultura, 
em que consiste o proc13sso cultural. 

«Sem uma transformação do dentro para• 
fôra, sem uma sub3tituição da selvageria do 
homem natural pela nobreza do homero so
cial, não ha propriamente cultura. 

« Quando, pois, affirmo que o direito é um 
fructo da cultura humana, ó só no intuito 
de considel'al-o um e1feito, entre muitos 
outros, desse proce~so enorme do constante 
melhoramento e no.bilitação ela humanidade; 
processo que começou com o homem, que ha 
de acabar sómente com elle, quo, aliás, não 
se distingue do processo mesmo da historia. 

« O esLado originario das cousas, o estado 
em que ellas se acham depois de seu nasci
mento, emquanto uma força extranha, a 
força espiritual do homem, com a sua in
telligencia e a sua vontade, não influa sobre 
ellas, e não as modifica, esso estado se de-
signa pelo nome geral do natiweza. · 

.« A extensão d~ta id.ia é constituída por 
todos os phonomenos do mundo, apreciados 
em si mesmos, conforme elles resultam das 
causas que os produzem, e o seu caracte
ristico essencial é que a natm•eza se desen
volve segundo leis determinadas e forças 
que lhe são imma.nentes; não se affeiçôa de 
accordo com fins humanos. Quando isto, 
porém, acontece, quando o homem intelli
gente e activo põe a mão em um objecto do 
mundo externo, para adaptai-o a uma idéa 
superior, muda-s() o estai.lo desse objecto, e 
ello deixa de ser simples natureza. 

«E' assim que se· costuma fallar de riquezas 
naturaes, de produetos na.turaes, significando 
alguma cousa de exteriol' e independente do 
trabalho humal)o. Mtts o terreno em que se 
hnça a boa - semente, a planta que a mão 
elo jardineiro nobílita, o animal que o 
homem adestra o submotto a seu serviço, 
todos t3xperiment,1m um cultivo ou cultura 
refrel),dora da indisciplina e selvageria na-

( 
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tural. A citZtura é, pois, a antithese da 
natureza, no tanto quanto ella importa uma 
mudança do natural, no intuito de fazel-o 
bel.lo e bom. . 

«Esta actividade nobilítante tem sobretudo 
applicação ao homem. Desde o momento em 
que elle põe em si mesmo e nos outros, 
sciente e conscientemente, a sua mão aper
feiçoadora, começa tambem a abolir o es
tado de natureza, e então apparecem os pri
meiros rudimentos·da vida cultural. 

«No immenso machinismo humano,o direito 
figura tambem, por assim dizer, como uma 
das peças de torcer e ageitar, em proveito da 
.sociedade, o homem da natureza. · 

«Elle é, pois, antes de tudo uma di~ciplina 
social, isto é, uma disciplina que a sociedade 
impõe a si mesma na pessoa dos seus mem
bros, como meio de attingir o fim supremo, 
e o direito só tem este, · da convivencia 
harmonica de todos os associados. 

«Mas esta concepção do direito, como um 
resultado d3. cultura, como uma ospecie de 
política da força, quo :-e restringe e mo
difica em nome sómente da sua propria -van
tagem ; este modo de concebel-o, não como 
um presente divino, mas como um ínventó, 
:um artefacto, um producto do esforço do 
homem para· dirigir o homem mesmo, esta 
concepção., rapito, atnda .conta presente
mente decididos adversarias. 

«São aquelles que, viciados plr uma pes
sima educ ,ção philosophica, habituaram-se 
a ver no direitp a na força duas cousas de 
origem inteü•amente diversa, ou dous po
deres, como Arihman e Ormuzd, .que dispu
tall',l entre si o primado sobre a terra ; 
quando a verdade é que o pto Ormuzd do 
dil'eito e o fero Arihman da força consti
tuem um mesmo ser ; Ormuzd não é mais 
do que Arihman nobilitado. Disse-o Rudolf 
VOU Ihering. 

«Convençamo-nos, portanto: o direit.o é 
uma creação humana; é um dos modos da 
vida social, a vida pela coacção, até onde 
não é possivel a vida pelo amor, o que fez 
Savigny dizer que a neces3idade e a exis
tencia do direito são uma consequencia da 
imperfeição do nos,o estado. O seu melhor 
conceito scientifico é o que ensina o grande 
mestre deGottinge:-« conjunto de condições 
existenciaes da sociedade coact.ivamente as
seguradas. » Se ao epitheto eroistenciaes 1:1,d
dicionarmos evolucionaes, r,ois que a sacie-

. dade não quer sómente eroistii·, mas tambem 
de.senvofoe1·-se, teremos a mais justa con
cepção e definição do direito. 

«Quando se fü.lla. de uma sciencia do diroito 
D~Jll é no sentido das vagas especulações, 
decora.das com o uonie de philosophitt, nom 
no sentido de um poquem:i .numerou.e idéas 
geraes, que alimentam e dirigem os jn1•istas 

praticus. Aquella a que me refiro tem o 
cunho elos novos tempos ; não consiste em 
sabor de cór meia cluzia de titulas do Corpus 
jui·is, e tão pouco em repetir alguns capí
tulos de Ahrens, ou qualquer outro illustre 
fanfarrão da metaphysica juridica. 

«A sciencia do direito é uma sciencia de 
seres vivos ; ella entra por conseguinte na 
categoria da physiophilia ou phylogenia das 
funcções vitaes. O methodo que füe assenta. 
é sobretudo o methodo phylogenetico, do qual 
diz Eduardo Strasburge1• ser o unico de 
valor e importancia para o estudo dos orga
nismos -viventes. 

«Quando Alexandre de Humboldt define a ._ 
-vida - uma eqiiação de condições, - a defl.
nição é verdadeira, não só quanto á vida dos 
individuas, cJmo tambem quanto á dos 
povos. Ora, entre as condições, cuja equação 
fórma a vida destes ultimos, o direito occupa 
um logae distincto, pois elle é o conjuncto 
organico dessas mesmas condiçõss, em
quanto dependentes da actividade volun
taria e como taes assegura.das por meio de 
coacção. 

«A sciencia do direito,vem a ser, portanto, 
o estudo me,hodico e systematisado de quae~ 
sejam essas fórmas . condicionaes, de cujo 
preenchimento, ao lado de outras, depende · 
a ordem social ou o estado normal da vida 
publica. 

«Mas assim cpnsiderada, ella assume feição 
historic:1 e evolutiva, apresentando dous 
unicos lados de observação e pesquiza. São 
os dous pontos de vista da phylogenia e da 
ontogenia, conforme se estuq.a a evolução do 
mesmo direito na humanidade em geral, ou 
nesta e naquella individualidade· humana, 
singular 011 collectiva. 

«A1:1sim como ex.iste, segundo Haekel, uma 
ontongenia glotica, pelo que toca ao desen
volvimento linguístico do menino, e uma 
phylogenia glotica, relativamente ao mesmo 
.desenvolvimento dado no genero humano, 
assim tambem se pôde fallar de uma onto
genia e de uma phylogenia jurídica. 

«Se ê certo que a humanidade em seu co
meço tinha tão pouco o uso da linguagem 
Ç!omo ainda hoje a criança. o tem, não deve 
haver duvida que, no domínio jurídico, a 
ontogenia tambem seja uma repetição da 
phylogenia. A hµmanidade em seu principio 
não sentia nom sabia o que é direito, como 
não o sabe nem sente o menino dos nossos 
dias. O alalismo o 9 adikaismo são conge-
neres e ooetaneos. . 

«O desr,nvqlv·imento do sensojui•idico, bom 
com@ da idúa ,que o acompanha o Jllumina, 
tem se dailo ta.mbem segundo a lei da he
rança o adaptação. Assim como, de qu11-
d1·u pede •we 01•a.,o homem passou a :l'er bipede 
differenciaudo e aperfeiçoando as exteemi-
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dadud organicas, pelo habito do porte recto, transfor1rum e tendem a melhor adap',,u o 
a que o obrigou a necessidade de tocar e homem á vida social, uniect em que elfc po
apprehemler no alto os objoc&o;; de sua appe- derá vantajosamente lutae com a natureza. 
tencia, poetc recto cs.3c q uc foi se tran.f· Esta é a telolosis suprema do direito: assc
mittindo, cJ.piti1lisada e i1ugme:1fado, ás gurar á sociedade as condições c'.e sua cxis
geraçõas posteriores. Da mesma fórm,t, de tencia e, pela sociedade, tornar pos ivel a 
fera.manto egoísta e rnnguinario, que i1 natu- viela humana fóra dos limites da pura ani0 

reza o füe1·,t, clle pôde elevar -sr~ pouco a m,tlidi1de. E e:le evolue, solicitado por ess,t 
p:mco ,L alLura de um ente social, pelo bn.bito fioalidad0, approximanelo-se mais e mais 
analogo de um recto peocedimento,que "i.gual- desse alvo que lhe foge incessantemente, de 
munte o irnpelliu á necessidade de vi ver em dia a düt mais p3rto, porém nunca attin
harmonia com outros soros da especie, tão gido. Par·a esse fim tmbalham, mais ou 
terri veid corno clle, tão feroze.~ e cru ois. menos inconscientemente, os legislad.ores, os 
Esse pl'imeiro procoder com rectidíío foi juris~as, os philosophos, O$ applicadores ela 
hmbem se tl'aspassamlo sobro a acção· da lei e mesmo os povos . · 
mesma lol. » · « Mas, para conscguit' esse desid.eratum re-

0 prnnti:ndo 1norto tinha razã."0. moto, o direito descreve tros ordens de des-
Mas com todo o seu merccimcnLo, e mes- dobramentos em sua marcha evolutiva, as 

mo por causa dclle, pois prlncipallueote quaes se unificam convergindo para o mes
consistiu em despertar e propagar idêas, o mo fim: Assim a historia most t•a que a evo
au tor da No·va concepçao do direi/o não seria lu(·Õ.U do direito se tem eJfüctuado: a) pelo . 
o mais apropriado pafü architcct,u· o CoJigo reconhecimrmto de um numero de mais em 
Civil Brazilciro. • mai~ avultado de direitos attribuidos a cada 

Tocb a sua intuição juridirn resentia-se pessoa; b) pelo alargamento progréssivo das 
!la fülh,t de uma vista clara e definid,t do garantias jul'itlicas, que são concedidas a um 
P-omplexo dos phenomcno::1 sociaes, porque o maior 1111me1·0 do pessoas; e) pela segunwç,,t 
illustre crHico e philosopho pe1·maneceu a.t·'i sempre crescente dos direitos reconhecidos. 
o fim de SUcL brilhante cal'l'eira espiritual « E' uma dosenvolnção triplice, realisado. 
refmctêtrio a a .!.missão tla sociologia como por tees lU'.)vlinentos di!ferentes, embora 
sciencia. norteados para o mesmo pólo. Pelo.primeiro, 

Lacuna é eskt que se não nota om seu o direito cresce, avoluma-se, como uma cel
digno successor, o joven Jurisconsulto a quem lula, dentro de certa espherit que é o seu 
em lJo,t hora o Govemo d,L Republica iocum- morphophtsma. Depois, pelo segundo, o di
biu a tarefa de levant<U· o edifício, do qual reito so vae exp.tndintlo a novas classes ele 
o presente projecto é ,t r epetição com al-- indivíduos até abranger a totalida,do dos 
gumas modificações apenas. sore.J humanos. O terceiro movimento, que 

Investigada peculiarmente por Teixeira se poderá ehamal' de reforço, vai consoli
de Freitas a natUI·eza especillctL elo problema dando as conquistas rMlisadas pela acção 
que lhe pareceu o mais elevado e funda- intensiva dos outros dous. 
mental do direito civil; esplanada por «Consorciadas essas tres evoluções parciaes, 
Tobias Barreto o v,ilor intrínseco do direito valorisam, de mai!! em mais, os indivíduos 
cm geral á luz da philosophia experimental perante a sociedade, accommodam-n'os inafa 
do 1,eculo, restava a Clovís Bevilaqua dar um ás necessidades desta, e, ao mesmo tempo, 
passo adeante e procurar por um modo novo conser v~m e ro_boram a existencia dos gru
a lei da evolução dos phenomenos juridicos . pos sociaes. 
E' por isso qua deotre os s<Jus já hoje in- « A' razão e á historia ca.be confirmar a / 
numeras trabalhos, nenhum se nos gfignra exactidão das affirmações que acabam ele ser 
tão significativo como o que se intitula a . feitas . Consultemol-as . 
Fdrmitlci da evolitçt!o juridica, do qual desta- «Como nos p1·itneiros momentos da existen-
ca,mos as expressivas passagen;; seguintes: eia social o individuo é fraco·para resistir, 

«So do um só golpe L'.e vista procurarmos para lutai> contra as oppressões multiplas 
abr,wger ·o vasto pélago do dir-eito humano da naturezà, contra os ataques retterados 
irreguhwmente ondeado e tauxoado de som- de sous semelhantes, de seus visiohos o só a 
bras que fazem suspeitar abysmos, apezar collectividade terá capacidade sufficiente 
de ainda não possuirmos uma historia geral para não succumbir fatalmente a esses as
do direito, apezar das variações de aspectos perrimos embates, ell,t deve absorver o in
q uc ahi se dcstac,trem , apezar •das ob- dividuo p:i.fü_protegel-o, gM',tntil-o, conse1•
scuridades que nos hão de impedir a penetra- val-o, pam manter a vida mesma da especie. 
ção da vi~ta por um horizonte largo, havc- A' proporção, porém, que a humanidade vae 
r emos de reconhecer que se tem dado um des- conseguindo dominar-se e dominar a natu
dobramento gradual nos costumes juridicos reza, cxt_crna, as condições mudam, o indi
e nas legislações que constantemente se viduo 1•econhece que pôde dispensar uma. 
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tutela social tão rigorosa, que é capaz de avultado de direitos attribuidos a cada pes
empenhar-se na luta por si, e só necessi tando soa; 2•, pelo alargamento progressivo das 
da protecção social em certos momentos ; garantias jurídicas, que são concedidas a um 
vae-se-lhe reconhecendo, dia a dia, maior maior numero de pessoas; 3°, pela segu
numero de direitoa, esses direitos vão sendo rança sempre crescente dos direitos reco
cercados de mais serias garantias, e se vão nhecidos. 
estendendo das classes · privilegiadas ás ca- « Sej:J. a face objectiva do direito a primeira. 
madas inferiores da população. observada. 

« Esta é a march 1, a evolução que.tem se- « No primeiro momento da vida jurídica, 
guido o direito aryano, que se pôde reco- ainda não existe uma norma de agir, nern 
nhecer tambElm no direito semítico, embora escl'ipta nem consuetudinaria. Os indivíduos, 
não se haja de ;envolvido tanto, e otfereça .como as tribus, pl'ocuram realisar seus inte
maiores o :cillações e mais larga -: soluçõ .JS !i<es3es por suas proprias forças ou pelos es
de continuidade; e não seria. difilcil' indi- ·forços combinados dos que teem interesses 
cal-a em qualquer outro grupo jurídico, se communs. 
não nos preoccupa.,;semo::1 demasiado cum re- « Se taes intere~ses se barmonisarem com 
tardamentos e excepções parciaes. E~ta é a os da collectividade serão dC'flnitivamente vi
marcha do direito como podemos despren- ctorio!;!OS e constituirão o primeiro elemento -
del-a da historia geral da8 conquistas que o da formação do direito. 
homem tem ren.lisado sobre o planeta que « O dil'eito roma.no conservou, em sua lin
lhe foi dado por habitação, e é tambem a guagem, vestigios nota veis desse periodo in
marcha de cala direito nacional e de cada disciplinado em que a actividade de cada ·um 
ramo de direito, pois que é bem verdade que era protegida e assegurada por 8ua energia 
a ontoganese synthetisa sempre, em traço8 physica, em que o direito ainda. não so 
rapido~, a pllylogene,e. Não tenhamos o1hos desaggregára do grosseiro involucro da força. 
sómente p.ira ver divergencias, e não haverá « O diamante jazia. ainda nag dobras do 
difficuhlade em reconhecermos a exactidão cascalho. , 
do quo fica afflrmado. «As palavras mancipium, manus, no sentido . 

« Realmenf;e, vistos de perto, sob o vidro de poder, emere, prmdium, são bastante elo
de augmento do analysta, muito; phenome- quentes e von JherinO' obrigou-as a depôr 
no8, que á distanciá nos parecem semelha.o- longa.mente no sentido de provar a verdade 
tes, ~e afa~tam em divergencias mai3 ou úo facto a que acabo tambem de referir-me. 
menos profJ.nda1 ; p:irém é preciso saber Tito Livio (V. 31) já dissera: se in armis jus 
olhar do altu para abranger O .! grandes linea- ferre et omnia fortium 11irorum esse. 
manto., dos factos e da::1 cuusas. A croJta da. « A mesma cara.ctel'istfoa . se assignala no 
térra não se enruga. em montanhas altissi- dil'eito germanico das épocas originarias, em 
mn.s, não se cava em valles irregulares, asy- que as tribus o concebiam como um estado 
metricos, e,no emtanto, es :e; levanhmentos de paz, entre as forças individua.as colli
e depressões impedem-nos de dizer, com ver- dentes. 
dade, que a terra é um espheroidei não se « O direito para o germano é bem o desen-· 
diluem, não se apagam, todas estas desigual- volvimento de sua energia pbysica, do 
dades na geandeza niveladora do ~la.neta, esforço muscular do individuo ou de 
cuja fórma se destaca nos traços gera.as do- grupos de individuos; mas, associando-se, 
minantes 1 esses indivíduos reunem suas forças e se pro-

« Deixarei de lado a historia do direito entre mettem reciproca.mente uma tregua indete1•
outi•os povos e, pa,ra maid reconhecimento minada, para que possam melhor conseguir 
dos factos, procurarei verificar- se o romano 8eus fins e lutar contra os ataques extranhos. 

· e o germanico confirmam a8 generalisaçõe~ Assim, as tribus tomam o ca1•acter de ;i_sso
indicadas aqui como sendo o resumo da mar- ciações de paz (Friedensgnossenschaften), o 
cha evolutiva do direHo. Se para es8es di- direito é a pMificação das lutas quotidia
reitos, de cuja fecunda combinação nasceu o nas (Frieden) ou, como diz H. Post, « a paz 
dos povos occidentaes, aquellas propl)si.ções que se garantem nmtuamente os co-associa.
forem verdadeiras, se indicarem realmente dos». 
o enlace de..;sai duas vergonteas mais ·viva- « Ed80 equilíbrio introduzido pela pacifi
zes do direito aryano, é que ellas são igual- cação ti.os individuos as::iociados emtribus ou 
mente exactas par,~ todo esse grupo jurídico. classes ou outros grupos limitados, já ini<;ia 
A p1•efümpção é forte, pelo menos. outro estadio jurídico. 

« Decomporei o direiGo em suas duas faces, « Antes de chegar lá, é preciso deixar 
a objectiva e a subjectiva, e examinarei se, constatado que nessa primeira época da 
por cada uma dellas, se elfecmou o desen- formação do direito não podia o individuo ter 
volvimento, segundo affirmei: 1°, pelo reco- si.não um valor social ainda muito exíguo, e, 
nhocimento de um numero de mais em mais consequentemente, poucos são os direitos que 

VoJ. VlII 3 
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sé lhe reconhecem, poucas as ga1•antias que 
se lhe conferem aos interesses, se é que se 
pôde realmente fallar de direitos, em um ta.l 
momento de vida. social. E esses poucos (li
rcitos confia.tios á. defe~a indisciplinada dos 
musculos mais rijos, são o apanagio de 
poucos individuas, porquanto cada trlbu só 
os reconhece dentro de sua propria esphera 
«!, ahi mesmo, como o quinhão de ontos 
priviligiados pela força e pelos laços de 

, sangue. 
« Os extrangeiros, os esceavos, as criançãs; 

o mesmo as mulheres não se consideram 
associados ness:i pacto juridico, não teem 
valor social, estão excluídos, de todo ou em 
parte, t1.os direitos que já então conseguiram 
medrai•. 

« E nem é para causar extranheza esse ex
clusivismo, quando em épocas posteriores, 
ma.is prosperas, mais cultas e de uma orga
nisacão social mais c0nsolídada, elle ainda 
viceja robusto, como planta que se expande 
em clima e sólo ap1•opriados. 

« Da propria luta empenhada entl'e os indi
víduos, surgiu a dh•ectriz do direito, obscura
mente refloctido na consciencia dos indiví
duos dotados de intelle'l:ltualitlúdo mais pode
rosa. 

« Desde que o interesse individualassegu
rado pela (orça coincidia com o interesse da 
collectividade, firmava-se definitivamente e 
trau:sformava-se em direito. Os casos seme
lhnates vindo posteriormente já encontravam 
a trilha traçada, e menores difficuldades se 
oppunham á sua affirmação e reconheci
mento. 

e Formou-se as3im, pouco a pouco, uma 
atmosphera jurídica, que das individualidades 
selecta.s se propagou para a.s inferiores, do 
modo que os chefes de familias, os patriar
chas, os cabos de guerra, quando, no se
gundo periodo da formação do direito, pro
feriam suas sentenças encontravam nos 
fa.<itos da vida do grupo social a que perten
ciam, alguma situação analoga, ou na 
propria consciencia uma orientação formacl.a 
pela successão dos factos neUa infiltra.dos e 
extractados sob a fo1•ma do associação de 
idéas e de sentimentos. Não havia. ainda o 
costume, mas a consciencia dos chefes estava 
mais ou menos c1.daptada, inclina.da, affeiçoada 
a se decidir por motivos consoante.q com o 
direito. 

« Entretanto, comprehende-so bem que esse 
aperfeiçoamento não podia absolutamente 
ser tal que excluísse o arbiteio. 

« Não, por certo. Bom larga era a parte_ do 
arbitrio, então, pm•que o kosmos juridico mal 
se desprendera da nebulosa primitiva, mn.s 
tendia sempre a. diminuir até que a gonerali
sação das sentençJ.s (themisles,judicium ,·egis) 
creaI1do o co3tume juridico, o dh•eito con-

suetudinario, o reduziu a proporções me.) 
nores. 

«Este3 doi::; estadias de formação do direito· 
são caracterisados, na. historia. do direito 
romano, pelos judicia regi.s, judicia domes
tica e pelos mores majoi-iim, isto é, pe;o 
direito objectivado nas sentenças dos reis 
e dos paes de- familia., e nos costumes dos
antepassados. 

e Os germanos, ao tempo de seus primeiros 
contactos com os romanos, achavam-se justa
mente no momento de transição entre o pe
ríodo das sentenças e o do coBtume, sendo 
que e.,te já. preponderava., apre:,enta.ndo uma 
rica varied.adc ele fõrmas jurídicas, a ponto 
de Tacito podei· dizer:-plusque ibi boni mm·es 
valent quam alibi bome le[!es. . 

«.Coma constltuiçilo do direito costtimen•o, 
as garantias dos interesses juridicos adqui
rem uma segurança. mais real, ma.is visível 
e todas ae relações entre os indivíduos offe
recom um caracter do maior estabilidade. 
As fluctuaçõos e inúocisões do período a.nte
rior se esgarçam, s:i contrahom e tendem a 
ser eliminadas. 

« Esse alvo é plenamcmte cons'.lguido c:om a. 
lei escripta que d(t maior fixidez, certeza e 
seguranca ao direito . E' um momento par· 
ticular do direito escripto aquelle em que as 
leis se organisam em codigos, que _ rea~i,;~m 
um verdadeiro peogresso, dando ao d_1reit? 
escripto o maximo gráo de clareza e. s1mpl!
cidade, que s"io predicamcntos inext1mave1s 
para as normas juridicas, pois quo requin
tam os ol )mentos de certeza e segurança do 
direito. 

« As· leis escriptas appareceram cedo em 
Roma, coexistindo com os costumes que 
afinal foram elimina.dos. A primeira codifi
cação que ahi appareceu foi a. lex duodedm 
tabulamm, publicád:i. nos annos 303_ e. 304, 
antes de· Christo. 

« F ..,j justamente ne.qte tracto do tempo ~m 
quo surgiram as leis escriptas atê a codifi
cação das doze taboas que se deram as lutas 
ma.is teme1•osas entre a plebe o o patriciato, 
aquella esforçando-se por escalar a cidadela 
da, plenitude d.o direito e este defendendo sm 
monopolio por todos os modos a sou alcance, 
a força, a astucia, as concessões parciaos. 
Essas leis assignalam, quasi todas, um levan
tamento dos espoliados plebeus, que obteem 
magistrados seus, os t1·ibunos, que conse
guem vet· os plebisci'.tos, começados por uma 
usurpação, se transforma1•em em fontes do 
direito, obrigando a todos sem distincção. 
Mas foi a lei das XII Taboas que consolidou; 
em uma construcção inabalavel, a expansão 
das gal'antias jurídicas aos plebeus, fundindo 
os diPeitos das duas classes de cidadãos ro
manos. 

« Foi essa codi fi cação, um invento de tã~ 
J 
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g1•ando valor para a populaÇ'ão romana, que 
os rapazes doci>ravam-na nas escolas como 
um ca1·me necessarium, que mesmo depois da 
publicação do edictwn perpectiium ainda con
tinuou a ser o codigo fünda.montal do Roma, 
e que os escriptores sempl'e se rofüriam a 

· ella em te1•mos do reverencia o calido enthu
siasmo. 

.: Admiro,· nec 1·erum solum, sed verboi-um 
ele_qantiam, exclama Cicero;fons omni'.s pubUci 
privatique juris, sentencia. Livius. 

« Tudo isto significa que o direito adquirira 
uma fórrna naturalmente mais pJrfeita, 
ma.is firme, mais exacta, mais garantidora 
dos interesses. abrang,mdo maior numero de 
relações o, sobretudo, estendendo-se de uma 
classe pl'ivilegiada á totalidade dos cidadãos 
romanos. · 

« No direito ge-.·manico, a fórma escl'ipta 
começou .a apparecel' no soculo V em deante, 
determinada. pela necessidade de proteger os 
indivíduos em um momento em que se 
misturavam, na Europa, populações de raças, 
costumes e cultm•a. diffeeente3, e t::Lmbsm 
pela necessidade de se tornai• mais f.>rte em 
frente ao movimento invasor da lei roma.na, 
mais polida e mais completa. Era impossi
vel dosaloja.1• o dil•aito romano dos paizos 
conquis~ados polos germaoqs, compl'ehende
ra.m-no os ba.1•baros; mas, pa1•a quo o direito 
·nacional costumoil'o não succumbisse em 
conflicto com o romano escripto, foi preciso 
dar-lhe consistencia, moda.lida.de tangível e 
pe1•roanente, reduzindo o a forma e.scripta.. 

« Porém OJ ge1•manos não tive1'.am um co
di0·o em quo consolidassem o seu direito. 
A 1ex salica, a ~itrgimdiorwn, a. dos wisigo
dos, colleccionada pelo rei Eurico, e todas as 
out1•a.s, são leis condens.a.ndo c,s costumes es
peciaes do cada uma dessas tribus germa
nicas, leis de caracter pessoal e n:j.o territo
rial, isto é, regulando as relações dos qu:3 
procediam dessas tt•ibus e não as de todos os 
que habitassem o territo1•io por ellas oc
cupado. 

« Mo.smo o Ediclits dos lombardos, apezar de 
ap1•esonta.r alguns dos caracteres que dJvem 
oxorna.r um codigo, não se levantou à altm•a 
de uma excopção ao que acaba de se1• aflit'
mado. 

« Quanto a.o codigo wfaigothico, é ioconto.3· 
tavel quo já pertence a. uma categoria. outi·a.. 

e E' um verdadeit•o codigo territorial e, 
a.peza.r dos defeitos que lhe apontou Savigoy, 
um valiosíssimo repositorio de preceitos ju
ridicos, a.o qual so vão prendei•, como ti·onco 
ancestral commum, a legislação p01•tugueza, 
a hespanhola e as ibero-americanas. Mas não 
.é' um codjgo gorm:mlco, em sua e3sencia. 
E' uma fusão do tres correntes juridica.s 
differentes, a got•manica, a romana e a ca
l'lonic:i., a primeira fusão consciente e syat,e.:. 

matica a que se submetteram esses syste
mas jurídicos na Europa medieval. 

«Ainda hoje, decorrido.s tantos aianos,rea.li
sadas tão grandes transformações ethnicas e 
culturaes, a.ioda hojJ, a raça germanica 
encontra. embaraços para elfectuar a syste
matisação de seus codigos de direito pri
vado. 

«Encal'emosagora. a.out.rafa.cedo assumpto, 
a evolução do direito subjectivo, do di,•eito 
poder de acção. Eifectua.ndo-se elle necessa
riamente pela força, no J tempos primitivos 
em que Themis a.inda dormia nas ti·evas do 
inc1•eado, e estando a força, principalmente, 
nas aggremia.!;ões associativas, comprehen
de-se facilmente que, na generalidade, os di
reitos que se foram alfirma.ndo começaram 
por s9r collectivos, communs. 

«O campo res'.;ricto em que se a.lHrmaa in
dividualidade d_1s pessoas, considera.das em 
separado, tem do ser traça.do e defendido 
pelo desenvolviment'l de sua potencia mus
cular. 

« Assim, pois, a norma e a faculdade se en
contram no mesmo sei', o individuo ou a 
collectividade, e appa.recem simultanea
mente. 

« E é das alH1•ma.ções successivas do podei• 
de agir que afinal a norma SE' destaca, con
stituindo o molde denti'o do qual tem de ser 
vasa.do, dahi em diante, aquelle mesmo 
poder. · . 

«Dá-sena vida.juridica., então, um pheno
meno semelhante a e3so que se obse1•va no 
mundo physico. As aguas pluviaes, descendo 
palas encostas das montanhas, e internan
do-se pelos campos em procura. do oceano 
que ao longe muge, regouga e as attra.ho; 
vão, pouco a pouco, rasgando os sulcos · 
dentro dos quaes hã.o de, para sempre, dosli
sa.r ca.na.lisada.s, submettida.s, disciplinadas. 

« A va.nçando um pouco, a histor:a nos 
moltra. o direito pa1•tilha de um pequeno, li
mitadissimo numero, den\ro do cada. pe-
quena. a.gg1•emiação social. · · 

« Em Roma, vemos o povo dividido em clas
ses: .ra, ·es pa.tl'icios e plebeus, a.quelles go
zando da plenitude dos direito::; , estes priva.
dos de muitas das mais importantes prero
ga.tivas jul'idica.s ; 2' , os clientes, em uma. 
posição ainda inferior á dos plebeus; 3ª, os 
escravo::; completamente despidos <le valor 
jurídico, ao ~enos, nos primeiros tempos ; 
4a., os extl'a.ng01ros que, embora livl'es, não 
tomam parto na C?1?1munhão jurídica. 

« EJ._11 cada fa.m1ha, o chefe dispõe de uma 
autoridade soberana, lho estando subordina
dos os fl.lhos; as mulheres, os libertos, os 
clientes e os escravos . 

< Lent_a, ~uitosa, mas pt'<)gressivamento,- a 
lnz do du'elto se vae expandindo o descendo 
elo cimo·· da montanha occt1pado pelos pa.-
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tricios, para os flancos, onde estancia a 
:plebe, atting~ as . fraldas onde demoram os 
extrangeiros, o penetra nos antros, se anky
losa e anima.lisa o escravo. 

« Ro[1.lmento esse movimonto do dilatação 
jm'idica é manif.isto. 

« A plibe,que fôra a clientela manumettida, 
segundo o conjecturar de Mommsen e Rudolf 
von .Jhering, e que, po1• longo tempo, rugira 
ra.ívosa em torno do reducto impenetravel do 
direito, que os patrícios defendiam unguibus 
et roslris, vae pouco a pouco se guindando ou 
se insinuando pJlas brochas, até· que um dia 
se :vê dentro do recinto sagrado. Não _insis
tir.:ii sobre este assumpto que já. foi exposto 
auteri01'inente. , 

« Oti çl,i1mtes desappa.racem incorporados na 
plebe ; os libertos vão perdendo, pouco a 
pouco, as desconsiderações resultantes do sua 
primitiva condição o so elevando á posição 
reservada aos ingenuos ; os filhos surgem de 
uma incapacidade ab~oluta para as relações 
do direito civil n alcançam uma capacidade 
restr'cta, que dia a dia se alarga; a mulher, 
a principio tutellada porpetlta, sahindo da 
potestas do pater para manus do m:..rido, se 
liberta desse enclausuramento asphyxiante, 
e se não se ePgue ao pleno gozo da liberdade 
e da capacidade civil, adquire uma situação 
roais digna o mais folgada do que a que lhe 
era marcada pelo yelho direito._ 

« Quanto ao extrangeil'o,o caso é tão instru
ctivo que julguei conveniente desta.cal-o em 
plano mais approximado do espectador. Nesse 
agrupamento de relações jurídicas que so 
entretecem entre nacionaeij e extrangeiros, 
a evolução assume um:1 evidencia inecusa
vel aos olhos dos mais obstinados incredulos. 

sempre mais e mais, até o desmorona.ment0 
do imperio. 

« E' verdade que a nntiguidade não viu o 
ul~imo desdobramento desse instituto, que 
só modernamente· fez eclosão nas legisla
ções m,tis adeantadas, pelo estabelecimento 
da igualdade civil entee indigenas e alieni
genas. Isso mesmo prova a continuidade da 
cultura humana. Os modernos nada mais 
fizeram do que proseguir no caminho aberto 
pelos antigos. 

« A exposição que acabo de fazer mostra o 
alargamento do direito romano, que foi dia a 
dia estendJndo-se a maior numero de pessoas 
cujos interesses se lhe vinham abrigar no 
vasto gremio protector, e que lhes foi con
cedendo um pJder de acção cada vez mais 
intenso. Seria facil de mostrar que esse mo
vimento inten,;ivo o expansivo do direito 
romano foi acompanhado pela assecuração, 
do mais em mais completa, das faculdades 
jurídicas reconhecidas. Mas unn ultima 
exemplifl.caçã,o mostral-o-ha em especie, cot'· 
roborando as asserções anteri01·es. 

« Esta exemplificação poderú. fornecei• o 
desenvolvimento dos direitos agg1•egados oa 
instiLuto da cidadania. 

« Mesmo dopoisqu(l o! plebeus adquriram a 
igualdade civil e politica com os patrícios, 
os privilegios e honr-a.s immanontes á quali
dade de cidadão romano, civis romam1.s, es
tava adistricta aos habitantes da iwbs. · 
Mesmo os italianos e os latinos estavam ex
cluídos de~sas regalias proprias do jus quiri
tium ou do jus civite, como foi lll[1.is ta1'do 
chamado o direito proprio dos cidadãos ro
manos, p,·oprium cfoium romano,·um. Só
mente D cidadão romano tinha o connubium, 
o commercium, a testamenti factio, sómente 

« Do exclusivismo jurídico dos primeiros elle podia usar da legis actio. 
povos que circummuravam o direito com o « Os latinos e os SO'ci,us, porém, obtiveram 
principio da nacionalidade, rigido, impor- cedo O connubium e O commercium, · nias, 
meavel e inflexível nessa época, da completa mesmo assim, lhes faltavam algumas fórmas 
ausencia de_ dil•eitos, desse estado_ esp_ecial da éapacidade civil como o legis actio, 
que os allomaes chamaram Recht~sigkeit1 na « O titulo de cidadão romano começou de
qual_ eram relE:gatl?s qu_antos nao havia~ pois a ser concedido, como por acto do 
nasc1~0 no terr1tor_~o nacional ou no grem10 · magnanimidade, em recompensa 11 fidelidade 
1ª ~r1bu, a evoluçao começou a ~fa1?orar .ui? dos subditos. Lisboa, dosde o tempo de Cosar, 
mstituto ?º".'º: a igualdade dos d1rc1to:9 c1v1s gozou desse pi•ivilegio. 
en~ro os mdlv1cluos, qualquer· que seJa sua « Os italiotas, depois de muitas recla.maçõ,is 
o1'lgem. inattendidas, tomaram a1•mas, revoluciona-

« A principio se fizeram concessões que la- ram toda a poninsula, e o resultado dessa 
deavam abrandando os rigores do direito. commoçã:i social foi a lei Julia de civitate 
E' o perio(lo da hospita'. idade. Depois per- (anno 644), garantindo o jus ci-vlle a todos os 
mittiu-so ao extrangeiro a fruição dos di- que se consei·varam fieis a Roma e, depois, a 
reitos civis, sob a egide de um nacional. Mais lei Plautia Papiria, estendendo-o mais lar,,.a-
tarde uma limitada esphera de direitos lhe mente a todas. as ·cidades federadas. º 
é_ franque'l.da (o connubium, o commer- « D.1 Italia espraiou-se o jus civium roma
cium) e dentro della poderá, elle agir livre- norum á, Ga.llia, a alguns muuicipios da Hes
ro~nte sob a protecção das autoridades do panha o de outras provincias, até que Anto
:pa1z .. E, pouco a J?OUco, sob a beneflca in- niuus Cara.calla realisou a. aspiração que se 
tluenc1a. do jus 11en.tJ.um,essa esphera se alarga condensava, de muito tempo, em toda vasta 
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oxtensão do imperio románo, ampliando a 
todos os sulJditos livres, então existentes, o 
direito do cidade. 

«No direito germanico,o movimento é per
feitamente similar. A principio cada tribu 
continha camadas estratificadas de popu
lação, a cada uma das quaes se conferiam 
direitos difl'erentes. No alto, estanceavam os 
nobres, que gosavam de considerações espe
ciaes, de ond o sahiam os reis o os mais 
galardoados funccionarios publicas. Logo em 
segt1ida vinham oa hornens livres, pouco 
distanciados dos nobres, e que com elles es
tavam habilitados para exercer o direito 

· de propriedade, tomar parte nas assem..: 
biéas populares, conduzir armas, usal' de 
talião ou exigir o Wergeld, e conservar a 
loura cabolleimintonsurada o livre. Abaixo, 
os nero livres, que permaneciam no mimdium 
do senhor oupa.ssavam ao do pl'incipe, que 
não podiam ser proprietarios nem exercer 
direitJS politfoos e cujo valo1· pecuniario para 
o calculo das penM era a metade do de um 
homem livre. Estavam, pouco -mas ou me
nos, na mesma situação dos não liyres, os 
rusticos, lites la.1:ens. Finalmente, na ba.'!e 
desta pyramide social, supportando o maior 
peso dos trabalhos e guzando de rnenor<Js 
vantagens, encontravam-se os escravos e 
ainda assim, pela amenidade dos costumes, 
r,m posição menog miseravel do que seus con
"fr ades romanos. 

«O desenvolvimento as~encional dos direitos 
o preroga tivas dessas cla~ses inforiores não foi 
em linha recta, nem isento -do retrocessões 
perturbadoras. 

«Pelas modificações trazidas por causas di
ve:·sas, principalmente pelas condições eco
nomicas e constituição social dominante, 
umas dt.lssas classes so confundiram,outras se 
obscureceram, até que se vasaram em outros 
moldes mais proprios para o alargamento do 
sJus direitos. Assim é que os nobres perde
ram muito de sua importancia primitiva em 
sua maioria, ao passo que delles se destacou 
uma parcella, a classe dos grandes, cujas 
prerogativa.s e privilegios augmentaram de~
proporcionalmeute. 

~Uma categoria nova surgiu com os ca1Jal
leiros ou homens de guerra, que provinham 
quer da classe dos livres, quer da dos não 
livres. -

«Esta transformação da condição dos h• 
mens se reflectiu nos livros de direito do 
l:leculo XII. No Sachsen Spiegel, a condição 
mais olevada é a dos príncipes, dos barões, 
elos bispos, dos abbados, depoil:l dos quaes se
guem-se os oscabinos. 

«l~m gráo inferior, em hierarchia social, 
estão os cavalleiros, o em escala descen
dente os clescendentes dos camponozes e os 
não livres, 

«Com a queda do feudalismo, os príncipes 
condes, barões e ca valleiros se unificam em 
uma classe unica, a nob1•eza, aliás sublivi
dida em pequena e grande. Mas a1 preroga
tiva~ da nobreza foram progres3ivamento 
decahindo, ao passo qne, a seu lado, erguia-se 
a classe dos proprietarios e altos funcciona
rios. A condição jurídica dos habitantes da 
cidade s3 igualou, constituindo elles a bur
guezia, e os camponozes so deslocaram de 
sob a autoridade dos senhores das torras, 
p1ira a dos soberanos e elevam-se a uma con
dição jurídica certamente mai::l digmt pela 
suppressão da sel'vidão. 

«Apezar de menos lucida e mais indecisa, 
ahi se descobre, em vacillante,i evolutas, o 
rastilho da evolução juridica que, espira
laml.o em torno dos individuas e das classes 
sociaes, avança e alarga suas curvas. 

«Neste estudo, olhou-se mais particular
mente para o direito, tal como se reflecte no 
individuo, porque é p1·incipalmente elle que 
o direito visa, para valorisa.1-o pera•1te a. 
sociedade, e para. ada.ptal:..O a.os fin'1 desta.. 
Sendo um producto social, creado em bene
ficio e para t\ manutenção da sociedade, é 
aos individuoJ que se dirige de prercrencia. 
o direito. 

«Mas como elle actua sobl'e a organizaçao 
socia.l e tambem encara as aggremiações 
humanas tomadas como unidades, ser(L uma 
these de exploração interessante ..e focunda 
indagai• como a evolução jurídica se reflecte 
no organismo social. Sobro olla, porém, 
apenas affirm3rei meu modo de pensai• om 
phrasos parcas, tanto ·quaU:to baste para não 
se imaginar que aqui se escondJ algum em
baraço invencível ao evolueio ,lismo. 

«Com o progredir do direito, a sociedada se 
avigora, se fortalece, porque vão diminuindo 
concomitantemente os perigos que ameaçam 
sua existencia, principalmente os externos, 
e por.:iue vae ella dispondo de remedios mais 
.seguros para dominar as perturbações inter
nas que assaltam-na. Della ó que se despran• 
dem, á proporção das necessidades, os direitoR 
que vão blindar os indivíduos e as normas 
que os subjugam; mas, sendo a fonte·de toJ.o 
o direito, e dispondo de direitos supremos, 
age do modo a eliminar-se dos primeiros 
planos do scenario, á medida que a adaptação 
cultural do homem se confirma e se alarga, 
fazendo com que o E$tado, pouco a pouco, 
se circumscreva. ·a uma orbita de mais em 
mais limitada de acção, ató que um dia não 
exerça mais do que as funcções de constatar 
e manter o direito. 

«Um ponto curioso que se destaca nesta 
ordem de idéas, é considerar as nações umas 
em frente ás outras, dentro da orbita do 
direito publico internacional. Na antigui
dade, as nações fortes são levadas a desco• 
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nhecer a existencia juridica das mais ft•ac:i.s 
e não podem tolerar a daquellas outras quo 
dispõem de vitalidade e 011ergia. p:n•a resis
til'-lhes aos embates. Erguem-se isolada-::, 
enfrentam-se hostis e travam duellos tet•ri-

. veis com as quo se atrevem a m·oscet' e 
prosperar deante dos olhos de seu egoísmo. 
A unidade social. fundamento nece:;sario ao 
funccionamento do direito, só existe dentro 
de cada nação, em particular , extendendo-se, 
quando muito, ás que lhe são subordinadas. 
Essa unidade, porém, expandiu-se, as naçõeJ 
se aJJprJximaram, formando grupamentos 
natura.e;; o mais ott menos fortemente eolli
gados. 

«Consequencia desse movimento do expan
são da unidade social e de consorcia.meu to dos 
povos de cultura. approximadamente analoga. 
e igual, vê-se hoje, á f1·Jnte das mais, o 
grupo das nações occidentaes (Europa e Amc
rica) tendo um direito publico internacional 
commum, e, em via de formação, um direito 
,internacional privado commum. O movi
mento se po:lcrá continuar indefinidamente, 
á proporç.'io que os povos do outras regiões 
alcança1·cm o mesmo gt·â.o de força o cultura. 
medias do grupo occidental. 

«A ori •J ntação 6, pois, a mesma, quer a 
ernlução do direito seja obsorvada no campJ 
das relações individuae.s e privadas, quer no 
das relaçÕfH sociaes e publicas.» 

E' rar-0 s:ir mais completo, ma.ili Incido, 
ma.is atilado no demonstrar a ideia, original 
e irrccusavelmente verdadeira., dessa evo
lução, por assim dizar intrínseca do direitio, 
bem di!ferente da cimhecidét evolução ex
terior por phases successiveis: sentenças, 
regras, costumes locaes, leis esc1·iptas geneta· 
:;adas, etc., etc., já dantas 1.anta.s vezes feita. 
O joveu jurista philosopbo viu na evolução 
do direito o reforço do proprio conceito de.<Jsa 
e reação humana: progressao ci·escente dos di
reitos <dt?'ibuidos a cada 1iessoa, p1·ogtessiio 
c1·escente do nume1·0 de pessoas a quem os di-

' reitos veem <t caber, prog1·essiío crescente da 
segiwança desses mesmos direitos. · 

E' irrecusavel proclamar que o pens:i.mento 
theorico jurídico entre nós pareco ter attin
gido no moço escrip:or o seu ponto culmi
nante até hoje. Mas elle não poderia ter ahi 
chegado se não houvesse reconhecido a jus
teza do quadro das crcações fundamentaes e 
irreductivois da humanidade, fóra. do qual 
nã.o se comprehende nem direito, nem mo1·al, 
nem política, nem arte, nem religião, nem 
industria, nem sciencia p::ir mais que illuso
riamente se supponha. o contrario. 

E' impossível apprehender o valor de qual
quer dellas fóra do meio normal em que se 
desenvolvem e mutuamente t\gem e reagem 
umas sobre as out1' a.s, ajudando-se, comba.
~endo-se, completamlo-se, resMngindo-se 

umas po1• outras nas malhas das aspfraçõea 
constantes deum progredir sem fim. 

O mundo exterior physico ou social é um 
:iystema de relações; o mundo do pensa
mento é um systema. de ideias refle~toras 
daquelle outl'o, o que vale dizcr:-fóra do 
systema. tudo se bara,lha, tudo se confunde, 
nada se destaca, na .la so illumina, na.da. se 
define racíonalmento. 

Para so bem aquilatar do direito civil, 
propriamente dito, é mister enxergai-o no 
quadro do todo o diroito privado; para se 
bom avaliar deste é preciso vêl-o nas suas 
multiplas relações com o publ:co e a.dminis
tea t.ivo ; estes demandam o conltocimento d:t 
politica, esta o da moral, esta. o da religião, 
e mais o da ifülustria o mais o da arte e mais 
o da sociologia, cm su:t totalidade e esta 
o das sciencias em gerc1,l, o que tudo quer 
significar que som o systema, sem a vista de 
conjunto não é possível pa.st1ttr além de um 
empirismo mais ou menos habil e enganador. 

E eis por que é indisponsa.vol encarar o di
reito, no seu aspecto novo e dynamico 
de todos os dias, não como um producto 
caprichoso do individuo, senão como uma 
fuocç.ão da vida nacional, ao la.do de outras 
ftmcções igualmente distinctas e meritorils, 
com as quaes entreiem mutu:\S e varia
dissimas relações. 

E' preciso, sob esse aspecto, vel-o em seu 
quad1•0 normal; e sob a feição de scicnci[t col
loça.l-o no seu posto entre as sciencias cón
gen~res, garfos <listinctos da sociologia, que 
por sua ve1,, mantem com as que lhe são a.n
terio1·cs animadíssimo commercio. 

A actividade humana , em seu constante 
labutá1·, parece, á primeil'a vista, ser inesgo
bvel em seus recursos, quasi infinita em 
seus effeitos, que muito1 julgam irredu
ctiveis a uma cla.ss.i.fica,çã.o. Esta illusão des
apparecc se se attentar ma.is intensamente 
sobre o assumpto e se lhe a.pplicar o me
thodo de analyse e comparação. 

A multidão do.; facto.3 assume um dete1•mi
nado descrimon ; notam-se os caracteres que 
algun3 delles toem do commum com outros ; 
fazem-se com cuidado as grandes series e es
tabelece-se a ordem onde parecia reinar o 
ca.hos. 

Após um oxl\me destes, póde-so affirma.r, 
sem medo do errar, que sete, apenas sete são 
a.s classes, as especios diversas dos factos o 
phenomenos cultura.as, qt1e constituem toda 
civilisação humana, como se tem desen• 
volvido desde os mais remotos tempos da 
pra-historia até _ os dias de hoje. E chamam-so , 
ellas: Religiiío, Arte, Sciencia, Politica, Direito, 
Morai, Industria. Taes são o que se deve 
chamar as creações fundamentaes e irrodu
ctiveis da humanidade. 

Não ha, não houve jamais um, só um pbe-
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Iiomeno humano, um só producto de sua grãos diveraos de sua evolução, encontra-
, actividade, um só resultado de sua energia es- remos que até hoje at1•avessou quatro 
piritua.l, omocional ou mental, que não momentos principaes, como conjunto do 
pertença a · uma qualc1uer dessas classes. sciencias particulares e outros tantos como 
E' quo aquclles sete sã.o hoje e toem sciencia geral ou philosophia. 
sido sempre as a.tLitudes diversas do homem No primeiro caso, a sciencia começou por 

· doante dos enigmas do universo e das ne- um empfrismo espontaneo, que as.,ignala a 
cessidades do seu proprio destino. A sua posso da:,i primeiras ob3ervaçõrs sobre as 
psychologia desde os primordios lhe foi des- cotisas ; passou a uma especie de dyn.a
pertando aquellas posições fundamentaes, mismo generalisado, que define a tendencia 
determinadas pelo espectaculo das cousas e de explicar os phenomenos recorrendo a 

· pelas imposiçõ~s da exist9ncia. Aquelles as- energias ou forças productoras ; elevou
pectos capita.os dos_factos, dando 01:igem ~u se depois a um realismo phenomenista, que 
estimulo ás tendonc1as da alma humana, sao consisto na tendencia, hoje ainda muito 
a fonte de todo o progresso, porém his~orica. e espalhada, de explica.r o& factos por uma es
psychologicamentc taes tendencias_ são ontre pecie de physicismo g_eral, ou por méras de
si independentes, queremos dizer, nao se pôde scripçõ:Js dos mesmos factos, som illl1uirição 
trocar ou substituir uma qualquer della.ll por de causas ; finalment'e, o evolucionismo natu
outra.; &'i.o irreductfoeis, e são - no porquo 1·alistico ou monismo, que demonstra os factos 
partem de base espiritual diversa, dirigem- e plrnnomenos por leis a. elles · mesmos in- · 
se a alvos dHt'erentes, procurando realizar heronte3. 
escôpos distinctos e por cnninhos tamb3m C~mo philoso1ihia começou por uma especie 
separados. de architectonica do universo, consi:;tente 

A falsa coroprohen&'i.o dessa característica nessa geral tendencia. de explicar o mundo 
fünda.mental das crcações humanas tem sido pela acç-,ão do certos factores on elementos ; 
a origem de muitas thoJrias e rl.outrinas ex- passou a uma reacção que constituiu, por sua 
travagante.s. Entretanto, ella facilmente so voz, uma espeoie de architectonica das ideias, 
deixa e.;tabelecer e provar por c:i.tegarias di- inaugurada. pelos sophista .. '.! , por Socraios e 
versas de ponderações e argumentos: a a.na- Platão; em seguida desenrolou-se a. grande 

· lyse psychologica, ~ nn:tureza intrínseca do phase iniciada em Aris totelcs que tentou a 
cada classe, a evoluçao drstrncta de c Ido. uma, conciliaçiío critica das duas tondencias a.n
considerações ethnogea.phicas que mostram teriores, estabelecendo o dualismo de que se 
cada uma dellas aqui ou alli como producto desenvolveram varios matizes; finalmente, 
mais aperfeiçoado de uma capaci{lade ethnica a nova conciliaçao enf.ro aquellas primitivas 
mais apurada, finalmente o dispar,ite infal- direcções pela doutl'ina ela immanencia ou 
livel oriundo da confusão de uma 01•tl.em poe monismo. 
outra. A philoiiophia, como se vê, está. ein uma 

. A Sciencia em todos os tempos, hontem phase em que se encontra. plena.mente com 
como hoje, não tom sido outra cousa senão o o espírito que reina nas scieneias parti-
conjunto dos esforços fJitos pelo homem culares. . . 
para explicar pelo ra.ciocinlo a multiplicülacle A Retigicto oro todos os tempos, })ontem 
d.e phonomenos que se lho d.eparam no uni- como . hoje, não foi em essencia Ql}tra cousa 
verso. Sua arma é, pe>is, o dito raciocinio mais do que o peculiar estado d'alma doante 
com todos os re~ursos tomados ao ·mothOll.o ; do desconhecido, do ponto de partida da 
seu alvo, seu desígnio é a realização da vei·s todas as cousas, das origens do unlvc:·sç, e de 
dade. Póde assumir dois aspectos: 1°, a ex- sott ulterior dc3tino, tudo isto em face. do 
plicação directa de uma ordem qualquer acanhado de nossos conhecimentos, que n_ão · 
do phenomcnos, chamando-se, neste caso, podem prender numa formula a immen
sciencia pa1·ticulltr, e havendo ·tantas sciencias sidado dos factos, nem suffocar o surto do 
particulares quantas ordens fuoda.mentacs do sentimento doante do infinito, do eterno, 
pbenomenos existirem ; 2°, a intuição syn- do ahsaltrto, qualquer que soja o significado 
thetica e geral das sciencias particular.JS e e o contendo que se pas;a ou dev~ dar a 
mais a apreciação de certas questões que até -C'stc c;mcclto. 
hojJ não constituíram objecto tle uma sciencia Emquanto houver uma falha na expli
:{lªrticular, como soja a da critica do conhe- cação geral do universo, uma lacuna na 
mento, éham1indo-se, neste caso, philo- sciencia e uma interroga.ç-.ão sem resposta 
sophia. Sob ambas as faces não renega nunca definitiva. doante do homem, elle ha de 
o sou desicleratum da explicação racional dos ser um ente religioso, porque em sua alma 
phenomeno::i, e em ambas parte da necessi- tom de haver até lá a vibração especifica. 

_. dado psyohologica da predisposição espon- das emoções que constituem a 1·eligiosidado. 
tauea, instinctiva de saber que aqninhôa Mas a religião, como contoudo de idéas, 

· a alma liumaua. Se proçura.rmos marcar os . segue taml;,ero a marcha da religião como 

J,. ·, 
•.:,; 
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sentimento, que1•emos dizer, vai se tor
nando umi questão intima e pessoal, depen
dente do gr@o de cultura do individuo. Sua 
arma é esse aífecto especial, seu desidera
tum um 13stado de alma sui generis ; sua 
idéa capital - o incognoscivel, isto é, o 
infinito, o absoluto, quaesque1• que sejam, 
1·epetimos, as variações que este concejto 
tenha. experimentado ou venha a experünen
tar no curso da historia. 

A evolução ua religião, tão antiga, po1\~m 
não :inais antiga do que a do conhecimen. 
to, tem sido a seguinte : começou por um 
natu1·alismo animista, passou ao polytheismo 
anthropomorphico, mais tarde ao monotheis
mo· trancendental, e, por ultimo, ao incogno
scfoei indeterminado, porém ind,spensavel. 

A Arte, em todod os tempo!:!, hontem, 
como J:!-oje, não tem sido mais do que as 
effusões do sentimento e o brinco da imagi
nação deante do espectaculo das cousas e 
das peripecias da ex'stencia humana.- Ou 
ella, po1• especial impressão, busque retra
tar a realidade da vida, como essa re:ilí
dade· em nós se produz, ou, fazendu selecção 
das qualidades e caracteres fundamen taes 
das cousas, busque realisar por generali
sação uma especio de typo ideal, ou, rea
gindo contra a ostl•eiteza da. realidade, pro
cure o mais livremente pos.<iivel crea1• um 
mundo d parte e superio1·, a. arte é sempre o 
domínio do sentimentJ e da imaginativa, 
qqe ).he servem de arma, e tem como alvo 
supremo a realisação do beUo. Seu fim não 
é o 1'erdadeiro co"mo o da sciencia, ou o 
util como o da industria, ou o justo como o 
direit~. ou o bem como o da moral, ou a 
reatisação da vontade nacional como o da po-
lítica. · 
· Sua evolução póde ser :figm•ada nos qua

tro momentos seguintes : syncretismo pri
mitfoo, nomeadamente nacionalista· e eth
nico, reµre~entado em pa1·ticular na poesia 
pelos grândes poemas cyclicos ; subjectivismo 
personalista, representado principalmente na 
poesia pelo lyrismo ; reacção contra o perso
nalismo subjectivista, dando entrada. na arte 
aos sentimentos das classes, tendencia ecta 
definida p:-incipalmento na poesia pela co
media e pelo drama ; finalmente, co-partici
pação c<1.da vez mais geral de todos pela 
democracia, representada essencialmente no 
romance moderno. · 

Mas a. sciencia, a religião e a arte, com 
toda a sua variedade, não esgotam toda 
.a profusão das creações humanas ; resta-qos 
indicar as creações da politica, da moral, do 
direito ada industria. 

A Política, em todos os te:inpos, hon
tem como hoje, em seu significado legitimo 
e fund~mental, não tem sido mais do que 
~ 1·eaUsação da 1'0ntade nacional, creando para 

tal fim o Estado, que se encarrega da 
mantença da ordem geifal, da liberdade de 
todos, da distribuição da justiça e da salva
gur.wd;i, t3 da independencia do povo deante 
do estrangeiro. 

Sua evolução geral tem sido esta : clis
persão primitiva e primitivos gregarios, co
hescío parcial · pela tribu e pela familia, im
perios conquistadores e aggresswos, differen
ciação esta1'el em nações pela_ base ethnica e 
pela disciplina da historia, progressão da de
mocraC::a industrial. · 

Com a política nutrem relações muito es
treitas a moral e o direito. 

A Morçi,J vem a ser à norma digna, ele
vada, superior, de coiidqcta que o homem 
a si mesmo se· impõe nos seus actos em 
geral, norma que, oriunda da cons(!iencia, 
não lhe é imposta pela coaeção de um poder 
exterior. 

·Procura realisar ó bem e funda-se, _não 
no interesse, ou no util, ou na sympathia, 
ou no pra?:er , ou na compaixão, como o 
pret uderam systemas erroneos ou incom
pletos ; mas sim na consciencia da identida
de dos destinos humanos, como pensamos 
nós, dando-lhe uma base capaz do concis 
liar, em synthese ampla, o indivjdualis-
mo com o altruísmo. Se indagarmos ·de sua 
evolução, veremos que tem passado pelos 
seguintes estadias : utilitarismo empírico 
prirniti-vo ; endemonismo religioso ou de re
compensas de além turnulo ; moral indepen
dente e evidente por si mesma que determina 
a pratica do bem pelo proprio bem, como 
uma producção essencial e e ,peciflca da 
af!udida consciencia da identidade dos des
tinos humanos, base de toda a moral. Sem
pre e sempre, como se vê, entre todos 
os ramos da humana actividade, a despeito . 
das mutuas e consta,ntes relações, existe a 
independ encia e irr0du.::tibilidade, que se 
origina da distincção dos desígnios e dos 
fund tmen tos de. cada um. 

O Direito em todos os tempos, hontem 
como hoje, vem a ser aquella norma de vida 
dos homens en we si que póde s01' exigida 
por uma coacção exterior, na phrase do in
signe Ihering. 

A faculdade em que assenta. é a liber
dade que se limita, como dizia Kant, para. 
prod1:1zir a 0xistfücia, a disciplina e a· har
monia social. O alvo a que SJ dirige, pro· 
tegendo os interesses respeitaveis, regull!,
mentanclo a vontade, é a re111isação do 
justo. 

A sua evolução póde ser encarada, como 
fez o douto Ct'ovis Bevilaqua, consideran
do-se principalmente o que elle mesmo cha
mou de le_ís de exp:.msão o reforço u.a pro
p1:'ia idéa do direito, ou, talvei melhor, 
se poderia chamar o ~esenvolvimento dia~ 
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lecto do conceito do direito, e póde ser ac
ceita a solução que p~·opoz o que já. vimos. 
Ma-i é possiyel determinai-a por outros 
modos e sob outros aspectos. 

Prestando principalmente' attenção ás re
lações do direito com a política, o sabia 
professor HoltzendorJI determinou-lhe os pe
ríodos seguintes : indistincçiio do direito pri
'Vado e do direito publico ; separação desses 
dous dominios ; separação da 'Vida ecclesias
tico-rel-igiosa da política.social ; separação da 
consciencia iiidustr-ial .e das communidades 
reli,qiosas, separaçao entre a responsabilidade 
economica do indi'Viduo e a actividade eco
nomica elo Estado. 

Para o grande jurista, a primeira. phaso 
foi obra do fümilismo primitivo e antigo; a 
&Jgnnda, que tornou possível ã. cons:,ituição 
da propr:ed.1de territorial privada, foi acção 
principalmente do dil•eito romano ; a ter
ceira foi resultado lias lutas christãs da 
idade :media ; a quarta foi producto da 
reforma do seculo XIV, que tornou a separar· 
do todo as dt utrina da sciencia e da fé ; 
a quinta tem sido consequencia da cul-
1.t1 ·a scieutittca dos tell}.pos modernos. 

Tendo em mira a. evolução tomada om seu 
aspectp exterior e histm'ico, proporia.mos 
a seguinte serie : impulsionismo i"tistincli·vo 
e naturalistico primi i'Vo ; primeiros albo
i·es da consciencia moral · do justo, modi
ficadores da força instincti,;a, p1·od1uidos 
pela intelligencia superio1· dos chefes ; i-111,i
taçO:O habitual das soluções dahi 01•igina
das; estratificação secular dest.as sol,uções 
ti·ansformadas em c.ostu111,es ; syncretisnio das 
aspirações géraes p1·odu~indo os 'Varias com
munismos antigos; dissolução gracJ,uat desses 
coinmunismos pela acção elo individualismo ; 
JJrogressão no mesmo sentido pela cultitra e 
pela democracia mode,·na. 

Resta-nos cara.ctorisar a industr ia, ou con
junto das creações oconomicas. 

A Industria, em todos os tempos, homtem 
como hoje, não tem sido outra cousa mais 
tlo que o dispendio da força do homem, a.fei
çoando a natureza, no intuito de produzir 
utilidades indispensaveis á sna. propria exis
tencia. 

Póde, no sou desenvolvimento, a industria 
passar do util indispensaveZ., que li o seu 
alvo fundamental, e chegar ató ao confor
ta'Vel, e, ainda mais, ,\·sé ao lttoco, mas em 
toclos os casos o seu principio dil'igento ó 
semp1·e o moamo o ella não se confundo, nem 
póde substitmr qualquer das outras creações 
t'undamentaes ou s.er por oltas substituída. 
.Se interpellarmos, como fizemos para com 
as suas companl!eiras, a evo'. ução, veremos 
q.uc a industria tambem não fic~u estacio
naria, tambem tom pas~do por diversos 
estados. Os princi paes são os seguintes,segli.ndo 
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a classificação já. ha muito feita e que podem~s 
adaptar : phase da caça e da pesca, no pr1-
mit.ivo sentido ; periodo do pastoreiro, taro
bem no seu classico sentido; período da 
agricidtura, como industria ·p1•edominante ; 
pliase da manufactu-ra propriamente dit~ ; 
e, por ultimo, o predominio da produ_cção 
fabril po1as m,achinas e apparelhos techmcos. 

Essas creaçõas, que são as fundamentaes 
da humanidade, porque o conjunto dellas é 
que constitue a civili_sa.ção, são, repetimos, 
entre si in .ependentes, como necJssida.4.o 
psychologica e como fim e iJ.lVo a attingir. 
Tão antiga um1\ quanto qul!-lquer das outra.s, 
podem, devem prestar-se, o effectivamento 
prestam-se, mutuo auxilio, porque o desen
volvimento do espírito humano é harmo
n.co e organicamente orientado. Mas este 
mutuo auxilio, que constitua a lei do con
sens,,s, não quer dizer indistincção de func
ções, nem confusão de predicatJ.os. Ellas 
enchem todo o quadró da sociologia, que é 
uma especie da sciencia gera.l das 1J,cções 
humanas, como a philosophia é uma scieneia 
geral dos factos da natureza. . 

E' por isso que não pôde comp1•ehende1• 
eflicazmente· qualquer daqueUas creações, 
já. como ordem especial de phenomenos, já 
como sciencla das respecti vás causas e leis, 
querq quer ctue se nã.o elev~ .a essa vista 
gorai. Por ha.vor assim entenqido o i)lustre 
autor do Projecto do Codigo Civil, é quo 
pôde te1· uma tão nítida noção de todo o 
direito de que é innogavel testemunho a 
se1·ie já crescida de seus luminosos livrqs, 
não csquocondo entre olles e· proprio pro
jec-to referido. 

Ideias são estas geraes que ao Telator deste 
parecer se antolhara.m precisas, cQn:tP preli, 
·minar ás considerações que se vão seguir, 
nas quaes mais peculiarmente se achl!, o 
modo de ver especial daCommis.são que r_ece
beu da Camara dos Srs.Deputa.dos o honroso 
encargo de rever e estudar o Projecto de 
Codigo Civil que lhe tinha sido enviado pelo 
Poder Executivo da Republica. 

I[ 

AS TRES FÓRMA.S SUCCESSIVAS DO PROJECTO 

Incumbida pelo Governo da Republica n.o 
emerito professor Dr. Clovis Bevilaqua a 
missão de preparar um Projecto <lo Codigo 
Civil e por elle !ovado a bom te_1•mo, foi pelo 
mesmo Governo, avido por dotar o paiz com 
uma lei a mais perfeita po:isivel, submettido 
ao exame de uma. colllmissio especial, com
post1,1, de cinco de entro os nossos mais afa
inados jurisconsultos, o trabalho conf iccio
nado p.;lo alludido jqrista. Essa J:)ommisdã.o 
de cinco profis,sionaes reviu o projecto ini-, 
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cial, acceitando-o em sua quasi totalidade, 
modificando-o, porém, em varios pontos con
sidera veis. 

Foi o projecto assim modific:tdo que 
.serviu ele base ao 0<1tudo da c::>mmis-,ão de 
vinte e um mcmbrosda Camarados S1·s.Depu
tados, e.3tudo do qual, auxiliada po-i varios e 
distinctissimos cul&orcs das lettras jurídicas, 
·cm cujo numero s2 contava o "proprio autor 
do trabalho primitivo, pôde ella tirar o 
projccto prosent'J que é submettido ao alto 
critcrio do Congresso Nacional. Ex1stem, 
-portanto, até hoje, tres rJdacções, tres fór
mas divers[l,s, digamos assim, do Projecto do 
Coiigo Civil, e releva c,,mr:aral-as entre si, 
como preliminar base de analyse, e para que 
fique bem aqcentuado o pensamento da com
missão no modo por que cumpriu a tarefa. 
que lhe foi confiada. 

O projecto elaborado pela commL%ão dos 
cinco jurisconsultos, cotejado com o pr9jecto 
Bevilaqua, mostra as seguintes dilferenças 
principaes, que notaremos como sitpprcssões, 
accrescimos e modificações : 

· SUPPRESSÕES - Foi retirado o art. 29 ua 
Lei de introdiicç,io, que 1·econhccia capa
cidade para contrahi·r no·1Jas nupcias aos es
trangeiros dfoorciados seg1mdo a sua lei na

, cional. 
Foi elimirtida, na Parte especial, Livl"o I, 

(Direito da família) a secção relativa ao pro
tutor. 

Eliminou-se o art. ·538, que con1idel"a l)a a 
tutela do pae ou mif.e uma continuaçtTo do 
patt-io poder. 

No Liwo II (Cou sas) eliminaram-se dous 
artigos na secção direito de const?-uir . •• 

Dentre os direitos reaes eliminaram·se as 
· t·endas constituidas sobre -immoveis. 

Supprimiu-se urria secção relativa ds lettras 
hypo: li ecarias. 

No Livro IV (Successões) foi suppresso o 
art. 1796 referente li collaçao das 1·ep1·esen
tantes. O mesmo se fezaos arts. 1970 e 1973, 
o pl'imciro dos quaes preceituava qiie o her
deiro qu~ vendesse, no toclo 011 em parte, o seu 
d::n J:to, depois de ter conhecimento do dolo ou 
de ter cessado a '1/iolencia, n,ro pod::ci mais 
intentar a acçii'o d:3 i·esci'.si'ío poi· qualqwi1· 
desses düus in,tivos, e o :. egunJ.o c1uo decla
rava n·ullct a pa1·t :.lha cmi qiiem nau fossJ 
herdeiro. 

AcCRESCil\IOS - Na Lei de int~·oducçiw jun
tou-so umparagrapho imico ao art. 9°. 

Na Parte Geral, Livi-o I (Pessoas), art. 24, 
incluíram-se as sociedades deshuulas ao fw-
1ieci11wnto ele generos al-imen!ares. E' no ar
tigo 23 do projecto revisto . Entre o art. 23 

' e 24 accniscentou-se outro para dizer: « E' 

applicavel eis p&ssoas jiwid{cas o d::sp:;slo na 
art. 8°». 

E' o art. 22 do projecto revisto. 
No Livro II (Dos bens) · accre.,centaram.se 

secções relativas á União, aos E~tadvs o ao3 
Municípios e sobre cvi1.sas singulai·es e calfo
cti-vcis. 

No L:wo III (Nc1scime11to e extinçç,ro dus 
direitos) abriu--so um capitulo no·vo para os 
actos illidos, aliás com artigos do projecto 
primitivo que estavam, na Pal'te EspBcial, 
no Direito das obr(1Jações ; e mais um titulo 
novo, sob éL epigraphe - Da acquisi~·ão dos 
dfreitos, cuja.~ disposiçõas pelo projoc;o da 
commisião p[l,rfamcutar pa:;saram para o 
principio do livro, desapparecendo, por isso, 
o titulo. . 

Ao art. 207 accrescontoti-so o n. 6, relJJ,.· 
tivo á pi·esci-ip;ão da acçif.1 para indemni
.zaçao do dainno causado pelo deUcto (art. 216 
do projecto rc-vi:,b) que no projecto final 
desappa1·eceu .. -

Na Parte Espec-:'.al, Liv1•0 I (Familia) no 
ca.p·. VIII do tit. I, juntaram-se dous artigo3 
que são os 104 e 105 da lei do casamento 
civil. 

Depois do art. 275 accrescontoti-se um ar
tigo tirado do projecto Coelho Ro 1.rigues, e 
que é o 303 do pro,jecto revisto. 

Ao art. 367 juntou·so um p :.wagraplw 
1mico (art. 389 do projecto revisto) e depois 
delle accroscentara.m-se tros artigo.,, con
tendo dou ',rina. repellida pe'.o autor do pro
jecto primitivo. 

No Vvra .II (Cnisas) nota.111-s3 estes accres
cimos: arts. 58! a 589, sobre. acquisiçao da 
posse ·; 610e611,sobrepe1·dadcip;sse ; 613, 
rela·ti-vo á pl'ot1cç,ro possessoria ; o para
r1rapha imico do art,. 6l4; o paragrapho 
·un:'.co do art. 619; cirt. 685 (Direi.to de ta
pa.1Jem) ; art. 743 CC0111paswo) ; arts, 770 a 
788 (Privile,(jias de invenç@); arts . . 789 a 
801 (Mai-cas de fabri~ci); no art. 802 as 
lettras b e [/ (Siiper(icie e lego.d'.Js de presta, 
çõcs 011 alhnentos consignados no i.min1vel)'. O 
capitulo das sarvidões foi augmentado com 
dispositivos tirados do pro,jecto Coelho Ro
drigues, ao pa.sso que o p1·ojecto p1•imitivo 
limitara-se, com o Codigo Allemão, aos prin· 
cipio:; geraes. ( !) Além da sttper(icie e dos 
legados cl~ prcslcições o·u alim~ntos consignados 
no immovel, entre os dil'eitos roa.os, addiu-se 
mais uma secção pa.ra as hyp,thecas das es-

.(!) Para evitar duvida. ou confusão, sem
pre que di:,;ermos - Projecto primitivo -
entenda-se o- de Clovis Bevilaqua, vrojecto 
revisto - o da commissão dos cinco juris
consultos, projecto finai - o da com missão 
dos vinte e um deputados, 
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tradas de fe~·1·0, transcripta do projecto O projocto final a,lterou o revisto, neste 
Coelho Rodrigues. · ponto, som restabelecer o primitivo, ado-

No Li1J1·0 III(Obrigações)são acc:•cscluios o ptando, porém, um systema mais logico do 
art. !085 do projecto revisto, sobre validade que o daquello. · 
do pagame,ito (cito ao c1·edo1· do çredo1·, e os Na Pai·te Ge1·al, Lfol'o T (Pessoas) a~ mtt· 
arts. 1105, 1108, 1210 e 1237. São ainda ad- l/1e1·es casadas foram incluida.s entre os inca
' dições os capitulo,;; H (Da lesrío) e III (Vendas pa zes·, no a:t. 6°, com moditlcação do pensa.-
aleato1·ias) do titulo V. mento do projecto primitivo. 

o disposto no al't. 1343 sobre a 1·evogaçiéo O art. 3° declarava. que a personalidade 
da doaçiCo po1· mpe1·veniencia cfo filli 1s não se humana. começa na concepção; a commissão 
ach wa no pr~jecto primitivo. . dos cinco mandou que começa.sse no nasci-

No capitulo VI, Tit. V, L. c1tc1.do, que mento. 
trab da locação, além de varias artigos, jun- A epigra.phe do Lfo1·0 II-Dos bens-ma.n
taram-se quatro secções relativas a serviços dou que se dissosse~Das cousas, voltando o 

· dllln~sticos, s3n1iços iminateria.es, fornec imento projecto final â. mesma denominaçio do pri• 
-e aprendizagem. mitivo. 

E domais, no se1"viç1 de ti·anspo1·te, :flze- A epigrapln do Lív1·0 III-Do nascimenf.o 
raro-se augmentos que quebraram a rçgula- e extincçiío dos direitos-foi mudada em-Da 
rida1e o hal'monia das linhas gera.os do acquisiçc!o, conservaçao e e:vtincçao dos di
}Jrojec 'o, 1·eitos, ficando no projecto . final-Dos factos 

Os arts. 1470, 1481, 1505; o 2<> alínea do jurídicos. 
arL 1506; os arts. 1508, 1510, 1513, 1516, Na Pai·tG especial-no Lfrn·o I (Familia)-
1517, 1518, 1522, 15:34, 1540, 1588, 1589, 1593,. os capitulo., V e VI, que tratam daceleb1·açao 
1594, 1595, 1597, 1593, 1599, 16'JO, 1622, e elas provas do cascrniento, foram substituído~ 
1623, 163.2, 1633 são ou~ro:i tantos accl'es- pelos arts. Z"i a. 46 e 61 a 79 da Lei do ca
cimos. !lamento civil, mantendo-se, todavia, o pl'in-

0 capitulo da. parceria ruml fui substi- cipio do artigo 259 do projecto primitivo . 
tuido pelo correspondente no projecto Coelho No Livro IT (Cousas) na. secção-Direitos de 
Rodrigue.3. . visinhança-fot·am feita~ algumas alterações 

O capitulo XVll, Tit. V, L. cit., que tl'ata do redacção e transposições do artigos. As 
ele jogo e aposta, não ostava. no projccto pri- diversas secções do capitulo-Da acquisiçllo 
miLivo. No capitulo XV111, '1', cit., sobre e pei·cla da propriedade niovel-for.1m collo· 
fiança, hà dois artigos novo~, - o 1766 e caias de mot.lo difl'erent(l. 
1767; no Cap. I, do Tit. VI, L. cit., - Dos No Liri1·0 III (Obl'igações) os arts. 1483, 
títulos ao portado,·, contam-se seis novos, e 1484 e 1585 foram ttlgum tanto modifi
são: 179.f, 1796, 1797, 1798, 1799 e 1800. cados. 

Os arts. 1881 a. 1884, referentes a pre- No capitulo que tt•a.ta. do contrJ.cto da co1i-
ferencias e pl'ivilegios de cl'edo1·es, são accres- slit·uiç((o de rendei foram substituído,:; diver..: 
cimos extrahitl.os do projecto Felicio dGs sos a1·tigos por onkos do proje~to Coelho 
Santos. · Rodrigues. 

No Livi·o IV ($uccessões) são estt•anhos ao O mesmo se deu nJ capitulo relativo ao 
projecto primitivo os arts. 1003, 1907, contrnc(o de segttro. 
1915, 1934 o tambem a secção IV, Cap. V, No Livl'o IV (Successões) nos t\t!til. 1842, 
Tit. III, que trata de testamentos feitos em 1898 a 1903 fizeram-se o.ltera.ç-Õ3s, algu-

, pait: estra,igeiro. . . mas um tanto graves. 
Acham-se em identica.s condíçõe3 os a.rts. Os arts. 1907 o 1908 do projccto revisto 

2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2032, foro.m extra.hidos do Codigo Civil Por~uguez 
20U, 2042, 2043, 2052, 2055, 2060 a 2064, pr~ra. sub.:!ti iuit· outros do projecto primi-
tirados do projecto Coelho Rodriguos. tivo. 

Igual nota se applica ao C:1.p. IX, Tit. III, Os capitulos III e IV-Da acceitai;ao da lte· 
g_ue so occupa da caducidade dos legados i·ança,-Da renuncia da hemnça-do projecto 
(arts. 2071 e 207.2) e a.o Cap. XV, que pre- primitivo fora.m reunidos om um só, sob a 
ceitua. a desherdaçCío (arts .. 2104 a 2110). denominação-Da acceito,çtTo e i-epudio da he-

São, finalmente, accrescLmentos ao pro- rança-juntando-se-lhe mais dois artigos. 
jecto primitivo feitos pelo revisto os arts. O art. 1961 do projecto revhto traz uma 
2151 e 5199. defloição de testamento que não se encon-

MonrFICAçÕES - Na Lei de I,itroducçiCo o trava ·no projecto anterior. 
art. 12 do projecto primitivo foi substituido O art. 1966 substituo o ar~. 1803 do pro-
pelo art. lL do Codigo Civil Portuguez. jecto primitivo por outru da. Oonsolidaçao 

No art. 35 separaram na lettra. A os etfei- das Leis Civis, de Teixeira de Freitas, no 
:os da subslanci?- das obrfgações convencionaes qual se inclua o testamento nwictipativo de 
ar~. 34 do proJecto revisto). que não cogitava o artigo substituido, 
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O ai·t. 1968 exclue as mulhei·es de serem 
testemunhas testamentarias, contra o disposto 
no primitivo: A mesma observação ha a 
fazer sobre o art. 1974. 

l_her menor de 21 annos, quo se tivesse do• 
clal'ad o arrependida, não seria recebida a 
casar-s.J coma. mesma pessoa, se não se pro
vasse achar-se fó1•a da acção do meio quo lhe 
tinha constrangido a vontade. Eliminou-se 
o n. 3 do art. 257 e tambem o n. 1 do art. 

O Cap. IV, Tit. III, do cit. Livro IV-Dos 
codicil~os-é inteiramente diverso do que se 
achll.va no original. 

Algumas alterações de fundo e fórnia se 
notam nos artigos relativos ás differentes 
especies de .testamentos e nos que se referem 
a legados. 

300, que dava á mulher protecção, defesa e 
tratamento correspondent:J á sua condição o 
posses;os 338 e 345, quo davam direito á, mu
lher de renunciar á communhão quando lhe 
fosse ruinosa; o 389, paragrapho unico, 
disponente a respeito da annullação das doa
ções ante-nupciaes por falta deacceitação,por 
superveniencia de filho~ e por ingratidão. 
Esta suppres.;ão restaboleceu o projecto pri· 
mitivo. Io-ual restauração se deu com a eli• 
minação dos arts. 392 e 393 ( doações entre 
conjuges). Retirados foram tambem os arts. 
44:3 e 444 (reconhecimento de filhos espurios); 
450, ns. 1 o 2 (r'econhecimento forçado dos 
filhos que tinham por si a posse de estado e 
cujos paes eram casados apenas religiosa• 
mente); os 458, 480; 486, ns. 4 o 5, o 690, pa
ragrapho unico. (A inscripção não induz 
p1•ova de dominio, que fica salvo a. quem do 
direito.) Foi n'este ponto restabelecido o 

Finalmente, diversa é a doutrina do artigo 
2111 do projecto revisto em face da do 
a.rt. 1907 do primitivo, que perinittia a 
revogação do testamento por escriptura pu-
blica. . . 

Comparados, des~'art~. o projecto Bevila
qua, base de tqdo tr!),balho da confecção do 
Codigo Civil, com o emendado pela com
missão dos cinco jurisconsultos, indispensa
vel é cotajar este ultimo com o projecto 
p1•esente,submettido á apreciação da repre
sen1ação nacional. 

A primeira nota que icre as vistas do 
P.bservador é a volta do projecto final em 
varios pontos notaveis á intuição e doutrina 
do projecto preliminar. 

Vejamos. 
SUPPJ,iESSÕES - Supprimiram-se, na Loi 

P,1'eliminor, os arts. l, 2, parte do 8, 4, 6 e ·7, 
que tratavam da publicação e elfeitos das 
leis; o ai·t. 19, que tratava da prescripção 
em direito internacional privado; as alíneas 
ci e b do art. 20, que providenciavam para os 
casos em que o individuo não tivesse nacio
nalidade; o 21, que declarava que a mu
dança de nacionalidade não fazia desappa
recer a obrigação anteri01•mente contra
bida ; os arts. 22 a 25, reguladores, de ac
cordo com as resoluções de Haya, do casa
meuto dos bl'azileiros no estrangeiro e dos 
estrangeiro.'! no Brazil; os arts. 29 a 31, que 
dispunham sobre o tutela dos incapazes e:;
Lran~eiros; o 36, que declarava onde se 
considerava aberta a successão em direito 
internacional privado, e o art. 41, que abo
lia a fiança ás custas. 

Na Po,t·le Geral os arts. 13 a 17, que dis
punham sobro o registro civil, foram eli
minados, reduzindo se toda a materia a um 
só artigo que é o 12 do projecto actual. Nos 
arts. 90 e soguintes-supprimiram-se as in
scripções de duas secções- vicios da 1Jont<1de 
e outi-os defeitos, dando-se assim maior ho
mogeneidade ao pensamento. Foi eliminado 
o art,. 152, que declarava que quando a lei 
exige uma certa e determinada prova para 
o actc, ipso facto impõe-Ih~ a fórma. 

Na Parte Especial foi suppresso o art. 218, 
que dispunha a respoito de promessas de 
casamento; o 251, que mandava que a mu-

projecto primitivo. . 
Houve suppressão, ainda, elos ar:.S. 770 

a 801 (patentes de invenção e marcas de fa
brica); 826 a 832 (superficie), q_ue não esta
varri, aliás, no prujecto primitivo; dos arts. 
887 e 888 (legados de prestações ou alimer,,
tos); do 902 (garantia reaL em favoi· de cre
dito aberto); do 907, 2° aline.1; do 911 (pe
nhor de coiesa alheia); do 933 (insci·ipção ele 
caução de titulas) ; do 950 ; do 1210, por 
estar em contrad1,;-ão com os arts. 1204 e 
1205, e que não existia no projecto p1•imi
tivo; do art. 1279, quo prohibia aos paes 
comprar bens aos filhos; do 1282, quo ve
dava ao advogado cemprar bens que tives
sem sido objecto do l_itigio om que tivesso 
intervindo em razão de sua p1·ofissão; do 
art. 1310 (pacto commissorio) e dos arts. 
1311 a 1318 (lesllo), que se não achavam no 
projecto primitivo. 

Igualmente suppressos foram os arts. 1339. 
(doação mortis causa); 1342, n. 2 (re1Jogação 
da doação por inotficiosida<le) e 1343 (nuUi
dade da doação por super'lleniencia de filho ao 
doad01), cousas ostas que se não viam no 
projocto primitivo. 

Retirados foram igualmente os arts. 1397 
a 1403, que versavam sobre se1·'lliços de me
nores em fabricas e usinas, da hygiene e se
gurança dos logares em que se prestam taes 
serviços; os arts. 1404 a 1431 , referentes a 
serviços domesticos, serviços immateriaes e 
serviços de t,·ansportes, sendo que os das duas 
primoiras secções não se encontravam no 
projecto primitivo, o que tambem se dava 
com os· 1447 a 1463, reguladores de forneci-
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mentos e aprendizagem, pelo . mesmo modo 
eliminados. 

Sorte identica tiveram o art. 1568, para
grapbo unico (sociedades personificadas); 
os 159.2 e 1593 (sociedades universaes); o 1623 
(preferencia dos credores da sociedade sobre 
os bens sociaes); o 1632 (mera repetição de 
outro artigo); os 1741 a 1749 (seguros con
tra fogJ, contra. sêcca e contra o:i riscos de 
transporte) que não so liam no projecto 
primitivo. . 

E tambem forn.m retirados os arts. 1760, 
1761 e 1762 (d;;posições so brJ jogos pro
prias de direito penal); os 1794, 1796, 1797, 
1798, 1799, 1800, 1801, 1802, por conterem 
mat·3ria processual e que não se nos depara
vam no primeiro projecto ; e ainda os 1826 
(Obi·igações das pessoa!f }ui·idicas de direito 
publico); 1827, 183.2 (liquidação de obrigações 
por mutuo accordo);os de ns.1848 a 1880 (In
solvencia c;ivil e cessão de bens) e o 1963, n. 4. 

Proceder 8emelhante foi mantido para com 
a lettra cl do art. 1966 e os arts. 1987 a 
1989, relativos ao testamento nitncupativo, de 
que so não cogitou no projecto primitivo, e 
para com os arts. 1991 _à 1999, referentes a 
codicillos o cartas de consciencia, que ignal
mente se não liam no -alludülo projecto. 

O art. 2000 (testamento feito em tempo 
de peste) e o 2018 (testamento feito em paiz 
estrangeiro) tiveram igual destino e tambem 
os arts. 2022, 2023, 2024, por conterem 
ma.teria já tratada na Parte Gei-al. · 

Os arts. 2152 (obrigação dos.· herdeiros 
restituírem o~ fructos dos bens da herança 
quo estiveram em s3u poder); .2160 a 
2172 (collaçcío) foram por igual eliminados; 
o que tambem se deu com os arts. 2176 (re
ducção das doações inofficiosas) e 2180 a 2187 
(:Pagamentos de dividas da herança). 

ACORESCIMOS - Na Lei Preliminai·-o ac
croscimo real é o constante da 1 • parte do 
art.8° do actnal projecto: «Os filhos durante 
a menoridade e a mulher c1sada emquanto 
durar a sociedade conjugal seguirão o es
tado civil do pae e do marido.» No art. 13 
actualjuntaram-se estas palavi>as: «qual
qy.er que ~eja a natureza dos bens e o log1r 
onde se acharem». 

Na Parte Geral no art. 6° accrescentou-ée 
uma clas;;e aos relativamente incapazes:-a 
dos prodigo3. 

No art. 12-accrescentaram-se, como obri
gação de inscrever no registro publico, a 
emancipação, a interdicçao dos loucos 'e pro
digos e a sentenca declaratoria da ausencia; 
e no art. 124 uma disposição para melhor 
accentuar os effeitos da coildição reJolutiva, 
tacita ou expressa (art. 129 do projecto re-
visto). · 

No art. 181 (210 do projecto revisto) ac-

'. 

crescentou-se determinação de prazo para a 
prescripção das acçõ·es reaes, ao passo que 
o correspondente no projecto revisto só se 
referia ás acções possoaes, 

Na Parte Especial no capitulo da celebra
ção do casamento fizeram-se alguns acre.;
oimos, como sejam os dos arts. 199 e 200 do 
proj3cto actual, em que a commissão tomou 
por guia o projecto suisso. 

Augmentou-:-e em lagar proprio a curatela 
dos prodigos ( arts. 466 a 468 do projecto 
actual). 

Na secção propria, em vez da superficie, 
incluiu-se entro os direitos reaes-a consíi
tuiçcío de renda sobre immoveis, de accordo 
com o projecto primitivo (art. 680 do pro-
jecto actual). · 

Os arts. 1059, paragrapho unico, e 1061, 
paragrapho unico, definindo wlpa e caso 
fortut'.to, são accrescimos , 

Nos contratos syo:alagmaticos, chamados 
sempre no projecto bilateraes, no capitulo a 
elles consagrado, no urt. 1096 do projecto 
presente uma alínea, prevendo o caso de 
consideravel dimínuiçao do patrimonio de 
uma das partes. 

O art. 1~91 sobre procuração de p:ropl'io 
punho é novo. 

No capitulo referente á liquidação de 
obrigações resultantes de actos illicitos 
augmentaram-se os arts. 1547 a 1550, ex
trahidos do Codi!fo Criminal de 1830, ácerca 
de ~atisfação de aamno . 

Foi, no loga1• apropriado, accrescentado 
mais um caso de caduddade do~ legados : o 
de ter sido o legatario excluiclo da succes.,ão. 
(art. 1720 do projecto actual, 2071 do p:ro
jecto revisto ). 

Ao art. 2098 do projecto revis~o juntou-so 
um· paragrapho unico para precisar a ex
tensão elos direitos do fiduciario. 

E' no art. 1748 do projecto actual. 
MODIFICAÇÕES- Na Lei Preliminar (Titulo 

preliminar dó projeoto revisto ) foram mo
dificados os arts. 20, 26, 27 e 28, vindo elles 
a constituir o art. 8 do projecto actual, 
artigo de que já fallámos quando nos ref,1• 
rimos nas linhas acima aos accrescimos. 

Os arts. 32 e 33, l'eferentes aos bens, 
foram alterados sem modificação na dou
trina ; mero ananjo de fórma. 

Os arts. 34 e 35, relativos a obrigações 
foram modificados nn. fórma e no fundo. 

Os arts. 37 o 38, que tratam da succes
são, ligeiramente alterados na fórma. 

Na Parte Geral o al't . 1, que define o 
objocto do Codigo Civil, modificado na 
fórma. 

A emancipaçã.o pelo casamento, que o 
projecto r·evisto e o primitivo haviam re
servado para o Direito de fam.i,lia, na Pa1•te 
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Especial, fui no projecto final trazida para 
a Parte Geral. · 

Art. 9° nos tres projcctos que coincidem 
neJ1,e ponto. 
_ Os arts. 16, 17, 22 e 24, que, entre outros, 
dispõem sobre pessoas ju!'idicas, neste pro
jncto actual , o fazem por modo algum tanto 
divergente dos artigos correspondentes no 
projecto revisto, cuja concepção neste as
sumpto, repetido o projecto primitivo, se 
conformava com a doutrina germanica 
que se encontra no Codigo Civil Allemão, 
no do Zm•ick, no do cantão dos Grisões, no 
japonez e no projecto suisso. 

Com a suppressão do n. 1 do art. 42 do 
projecto revisto ( 15 do projecto actual) 
ficou re3tricta a responsabilidade das pessoas 
juridic_~s de direito publico aos actos do 
c:iracter privado pratica .os por seus repl·e
sentantes dentro dos limites de suas attri
buições. 

Os arts. 45 o 46 forn,m fundidos no 36 do 
proj _:cto adual com certa alteração de fundo 
e fórma. 

Retirou-se ao militar o direito de opção, 
que lhe dava o art. 51, polo domicilio ante-
1•ior quanto aos actos p1•aticados antes da 
transferencía de sua residoncia. O mesmo 
dir..1íto, garantido pelo art. b3, foi retirado 
ao preso· e ao dester1•ado. 

O Livro II da Parte Geral voltou, como já 
se teve occasião de dizer, voltou a deno
mina1•-so - Do., bens - como no primi
tivo projecto . 

Na parte relativa aos bons da União, do3 
Estados e dos rnunícipios, que não se a.chava 
no primeiro projecto e sómente no segundo, 
foram feitas alterações quo lhe melhoraram 
·o articulado. 

O Livro III desta Parte Geral de que vamos 
agora tratando, como se já disse, passou a 
denominar-se Dos factos j iwidicos. Fizeram
se transposições para o com.iço deste livro 
do alguns artigos que fút•mavam dous capi· 
tulos distinctos, um sob ·1,1, denominação de 
- Modo de acquisiça·o do_s ~frcitos - e outro 
de - Oormrvação e de(esr,· dos direitos. 

O a1•t. 155 (139 do pi'oJecto actual) foi 
modificado no santido ,de se excluir o penhor 
agrícola e a ca.u~ão .. do titulo.i da neces
sidade de csc1•iptu.ra. publica. 

Na Parte &pe~fal os a1•t.s. 211_ e seguintes 
fo1•am alteraclC>S; no intuito de se delles re
tirar a. feição de formulat•io que os revestia. 

C:1samentos q,i-iwllaveis ( art. ,k72 do pro
jecto primitivo r são pelo projecto actual 
sómente os co,,itl'.ahidos com infracção dos 
preceitos do art. 187, 08. IX a XII ; o 
anterior torna;va, annullaveis todos os ca
samentos contra.bidos por impedidos. 

As disposições penaes, de que, em mate
ria de casamento, rezavam os arts. 2137 a 
291, foram tornadas mais brandas. 

O art. 30.2 só exigia outorga da mulher 
para a alienação pelo marido dos immoveis 
commun~. O 241 do actual projoctJ exige-a 
mesmo quando os inmoveis 8ão proprios do 
marido ; e no regímen da Eoparação se 
mandou que semelhantemente não possa o 
conjugo proprietario sem consentimento do 
outro alienar bens de tal especie. 

O divorcio canonico, cm os artigos que 
se a elle reportam, pas~ou a chamar-se 
desquite. 

O regímen dos bons do.:1 conjugas desqui
tados que se reconciliaram fica restabelecido 
( art. 330 do projecto actual ) . 

Os filhos adulterinos e incestuosos, quo 
pelo art. 443 do projecto revisto podiam 
ser reconhecidos, perderam, pelo art. 365 
do actua[, esse direito. 

Os a1•ts. 69.2 o seguintes, que tmtavam da 
caça e pesca, foram modificados no empenho 
de melhor accentuar os direitos dos pro
prietarios das terras e agua~. 

o., direitos autoraes, de perpetuos que 
oram nos projectos anteriores, toram redu
zidos a trinta aunos a datar da morto de 
seu dono. 

No direito hypothecario flze1•am-se algu· 
mas modificações, urnas do fórma e outras 
de fundo. Entre estas notam-se : a do 
art. 957 sobre conflicto de duas hypothecas 
successivas (art. 820 do projecto actual). 
Foram suppr,~ssas as hypothecas geraes, 
acal'l'etaudo isto indispensaveis modiflcaçõe;i 
em varios artigos. 

Na parto inicial do Dii·eito das obrigações 
( Liv1•0 II[ da Par~e Especial) fizerarn-se 
algumas alterações tendentes a escla1•ecer o 
assmnpto. 

Sob a denominação de conl1·actos alcato1·-ios 
collocou-se na Parte Get'al da theoria das 
obrigações-a secção que a primeira commis
são revisora incluira no capitulo da compra 
e v.:mda, sob o nome do vendas alcato1·ias. 

Na secção relativa. á 1·evogação elas doações 
praticaram-se doslocações de artigos que 
melhoram o metliodo do exposí~ão do as
sumpto. 

Os articulados da locaç,ro de s,n-viços do 
conti·acto de deposito, mandato, o especial
mente mandato jw:licial, foram considera
velmente . melhorado.~ com vario~ retoques 
soffridos. • 

Os da pa1·ca1·ia 1·w·at fot•am vantajosa.-. 
mente substituidos pelos ·correspondentes, 
mais conciso.:1 e syntheticos, do projecto pri
mitivo. O capitulo da c011stituiçliO de reiida 
foi retocado com o fim de separar o direito 
real sobre immoveis do di1•eito pessoal sobre 
moveis, como era no referido p1•ojecto. 
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Os capitulas da fiança, da liquidaçcio, das 
obrigações, do conciwso de credores e prefe
?·encias furam o objccto de correcções e re,o
ques que os melhoraram. 

Os arts. 1898 a 1903, disposições geraes so
bre a successão, experimentaram alterações, 
sendo a mais notavel a que passou da terça 
para a metade - a porção disponivel livre
mente dos bens em testamento (arts. 1578 a 
1582 do projecto actual). 

O capitulo Dos indignos de succeder passou 
a ser - Dos que ntío podem succeder. 

A ordem da vocação hereditaria passou a 
ser : descendentes, ascendentes, conjuge, col
latrraes, fisco (projecto revisto, art. 1938; 
projecto actual, art. 1615). 

A transmissão da herança só se faz por 
estirpe se os representantes não estiverem 
no mefmo gráo de parentesco (projecto re
visto, art. 1937; actual, a1·t. 1616). 

Declara o actual art. 1639 do projecto pode
rem as mulheres fazer testamento aos 14 an
nos, e os homens sómente aos 1.6. Nos proje
ctos anteriores aquella idade era a exigida 
para amhos os sexos. -

RestabtlE'ceu-se a capa.cidade de ser teste
munha que o pro,jecto re-Yisto retirara â mu
lhet' contra o que razoalvemente e;,tatuia o 
primitivo. . . 

A inclusão feita pelo art. 2086 do p1•ojecto 
revisto do conjuge entl•e 03 he!'deh'os neces
sarios foi abolida pelo art. 1735 do actual. 

O art. 2111 soffreu alteração no sentido de 
se não acl.mittir a. revogação do testamento 
por escriptura publica. . 

O 2140, marcando prazo para começar o 
iúventario, foi mudado no sentido de se 
providenciar para o caso de não ter sido ello 
feito no prazo estipulado (al't. 1784, para
grapho unico do projecto actual). 

As c:oUações füzem-se, em regra, pelo p1•e
sente projrcto, como no primittvo, por esti
mação, ao passo que no revisto se faziam 
ellas em substancia. 

Os ai>ts. 2183 a 2186 do p1•ojccto revisto fo. 
ram substituídos pelo 1814 do actual. 
· Os de ns, 2198 a 2202 foram reduzidos a um 

só, que é o 18.20 sobre nullidade da partilha. 
Com toda a sua aridez apparente, esto co

tejo entre as tres formas que tem revestido 
o projecto de codigo civil pôde bem servir 
de fio conductor para quem quizer sob1•e elle 
e.,tabe!Mel' um estudo detido, methodico e 
acurado. 

III 

PRINCIPAES IDEIAS VENCEDORAS 

Desneces,al'io será, neste simple., parecer 
acompanhar a discuss:io, tocla a vasta discus
são havida durante cerca de cinco mezes no 

seio da Commissão Especial que teve de es
tudal' e revê1· o Projecto de Codigo Civil. 

Consta ella das acta.s das sessões e dos de· 
b:i.tes colligidos e publícados. 

Interes~ante seria, por certo, entra todas 
seguir as variadas peripecias desse curioso 
e prolongado duello travado entre o autor do 
projecto e o illustre conselheiro Andrade F.t· 
gueira. Dir-se-hia que duas intuições anta.
gonicas do direito, a ve ha e a nova e,cola, 
se achavam em presença e feriam uma luta de 
vida ou de morte. O que de talento e saber 
foi despendido de par1.e a parte é cousa que 
indelevel ficou em a consciencia dos que as- . 
sistiram essas memoraveis lides da intelli
gencia. · · . 

A Comm;ssão, que dirigiu e tornou a indis
pensavel parte no debate, para. logo com
prehendeu achar-se deante de tres caminhos 
possíveis, quanto aos resultados a colher 
na confecção final do Projecto de Codigo 
Civil: manter pouco mais ou menos intacto 
o esboço que lhe fôra submettido a exame 
pelo Poder Executivo ; substituil-o quasi 
completamente pelas numerosas emendas do 
conselheiro Andrade Figueira e outros que 
o Hecundaram no mesmo sentido ; conservar 
o projecto em suas linhas capitaes, reto
cando-o sómente nos pontos em que lhe pa.
reces .:e indispensavel J'azel-o, som quebra d,\ 
harmonia do todo. Foi este, em r egra, o 
alvitre adoptado, o que foi tanto mais pra.
ticavel, quanto o espirita lucido eequilibrado 
do auto1• do projecto p:·imitivo já. por si lhe 
havia imprimido cõres accentuadamenta 
conservacloras, attendendo, quanto possível, 
ás firmes tradições de nosso direito e á ín
dole, progressiva sim, mas fundamental
mente IDOllcrada e calma da nação. 

Dest'ar te, quem est .dar o projecto no in
tuito de o comparar com o direito civil vl
gente, procurando destacai• em que foi que 
se adeantou elle a este ultimo, notará ter 
sido apenas em cercar a mulher de maiores 
garantias, a personalidade humana e a auto
nomia da vontade individual de mais segu
ros amparos, a propriedade immovel de 
mais solidoq esteios, a mobilisação de seus 
valores de processos mais adequados. 

Para chegar a seus alevantados fins, a 
primeira cousa que á Commissão pareceu 
conveniente con;orval' foi o plano geral do 
Codiio Civil, que ficou neste projecto exact<1,
mente o mesmo proposto pelo seu primitivo 
autor. E vem a ser : 

a) Uma. L ei P1·eliminar, alheia ao con~ 
texto inteinseco do codigo, indfapensavel, 
porém, para regular nertos effeítos das leis 
civis no tempo e no espaço e dispôr ácerca 
de instantes e momentosàs questões, muito 
occurrentes nos moderno.J tempos, de cada 
\.-ez mais crescente3 .. entrelaçamen 'os do~ 
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povos ontre si, e que constituem essa parte pe
cul1ar e cur1osissima das relações jurídicas, 
conhecida hoje sob a denominação do direito 
internacional priva.do; 

b) Uma Parte Geral, apta a conter os 
princípios, as ideias, por assim dizer, abstra
ctas e geraes do direito civil. no que diz re
speito aos seus elemPntos capitaes, subdivi
dida, sob este criterio, em tres Lforos, um 
sobre as Pessoas, outro rela&ivo aos Bens, 
um terceiro referen~e aos Factos juridicos; 

c) Uma Parte Especial, c.miposta de qua
tro Livros, abarcando o direito civil, na 
quadl'Upla ramificação d.e suas applicações 
praticas : a Familia, as Cousa~, as Obriga-
ções, as Siiccessões. . 

Como tudo neste munJo está sujeito a 
discussões, effoitos muitas vezes do prurido 
de lutar, proprio do homem, que nas rela
ções intellectuaes se manifesta pela ten
dencla., qua.si sempre excessiva, da dialectica. 
nas idéas, tambem esta clas3,flcação, hoJe 
victoriosa nos livros de doutrina e acceita 
por numerosos codigos, tem sido as,mmpto 
de interminavois disputas. Tudo nella tem 
sido objecto do debate: a convenioncia ou 
não da lei Preliminar, se se deve chamar 
Lei ou Titulo preliminar, ou hü de introducçiío 
ao Codigo Civil, se faz ou não parte deste, 
moclificando-lho a numeração dos artigos, 
questões todas e.~tas, corno se vê, de ordem 
muito secundaria ; qual a melho1• collocação 
e denominação dos livros da Parte Gei·al, 
qual o numero e a mais acertada distribuição 
dos livros da Parte EspeciaJ,, questões estas 
mais sei•ias e attendiveis. · 

A existencia da Lei Preliminar justifica-se 
pela razão, já. dada, ele ser preciso determi
nar iniHudi velmente o circulo de acção da 
lei dentro do tempo e do Jogar, regulando 
nomeadamente o conflicto possível entre a 
lei do pa.iz e a dos paizes est1•angeiros, re
presentada por subditos de outras nações. 

A Parte Geral, definindo as pessoas, em 
suas diversas modalidades, na sua caracte
rística e capacidade jurídica, os bens, nas 
suas varias especie, e naturezas, tem dete1·
minado os dous elementos capitaes de todo 
direito-um sujeUo capaz de exercer por si 
ou exigir de outrem certa ordem de acções, o 
objeclo sobro o qual estas acçõos se exer
citam, restando só estabelecer a ordem de 
phenomonos capazes de determinar a relação 
entre aquelles dous termos elemontar ... s. 
Essa ordem de phenomenos é que DO projecto 
tem o nome de factos jurídicos. Não se po
der la dizer simplesmente-factos, sem mais 
um qualificativo, sem mais um predicado 
que vieilse limitar o conceito expresso na,· 
quella palavra, porque assim Só, sem rest1•i
cções quaesquer, teríamos a mette1• no Co
digo Civil todo o mundo dos factos, o que 

importa dizer o complexo dos phenomenos 
do unive;rso, o que seria indiscutivel absurdo. 
Dahi esta primeira limitação que se expri· 
me no qualificativo jurídicos. Mas isto não 
basta ; a expre::1~ão factos jurídicos é ainda 
demasiado larga pa1•a exceder o direito civil 
propriamente dito e encher todas as outras 
espheras das relações e ramos do direito. 
E' por isso que, manti<la por varios codigos 
e tractadi,,tas, é-o sempre Do sentido espe
cial e limitado de factos que dão origem o 
extincçcto aos direitos, isto é, aos actos ju
rídicos, aos actos illicitos, ao perecimento da 
cousa e ao decurso do tempo. Dizer, pois, 
como no actual projecto se diz: Dos factos 
}ttridicos, ou, como se dizia no primitivo,
Do nascimento e extincçcto dos direitos, ou, 
como no revisto,-Da acquisição, conser-va
çcío e extincçt"ío dos direitos, é uma e a mesma 
cousa. A Commissão, adoptando a primeil'a 
formula, quiz apenas accentuar sua mór 
conchião a simplicidade sobre as que lhe 
fazem concurl'encia; m11s do contoudo dos 
artigos encerrados nesse livro da Parte Geral 
bem se deprehende não tel' tido ella em 
vista, sob aquella exp:-essão, senão a acqui
sição, co .1servação e extincção dos direitos, 
a sabor, o que na doutl'ina se chama-actos 
Juridic:is, a.ctos illicitos, decurso cj.o tompo e 
pe1•ecimonto da cousa. Taes motivos justi
ficam de sobra a existencia da Pa1•te G01•al, 
a subdivisão, ordem e denominação de sous 
livros. 

Pdo que toca á Parte Especial, militam a 
favor da solução que lho foi dada, varias 
ordens de considerações, entre as quaes não 
é pwa desp1•ezar a que consisle em provar 
que a divisão o collocaçâo de seus livros 
t1.eve subordinar-se á que tiver sido dada aos 
da Parto Geral, e i::\to se obseevou no pro
jecto. O Direito da fa1nilia corresponde in
trinsecamente â.s Pessoas, o Dfreito das cousas 
aos Bens, o Direito das obi-igaçües o o Direito 
das successües aos Factos jw·idicos. 

E' claro que a ordem logica dos pheno
menos foi respeitada, sondo escusado relem
brar os argumentos dout1•ina1•ios que a e3cla
recem e ju~tiflcam. 

Visto o plano geral do p1•ojecto, pe1'cor
·ramos algumas das mais notaveis idéas que 
sahiram vencedoras no seio da Commissâo. 

Bastante será notar em traços rapidos o 
que se decidiu sobre dfreito internacional 
privado, pessoas }uridicas, dfoot·cio, direito 
autoi·al, tl'ansci-ipção ,ia aUe,iaçao de im
moveis, liberdade de testar, para definir o . 
espírito do projecto. 

E' ponto hoje assente tal' sido o principal 
factor da conlilsão e balbur .. âa reinantes no 
direito inte1·Dacional privado a teima em o 
considerar oomo eternamente destinado a 
pura e simplesmente solver conflictos e 
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collisõos das legislações civis de paizes es- esforço, a grave difficuldade que existe em 
tranieiros entre si, m1tnejando par.a tal fim solver todas as emergencias e casos occur
as auas magras idéas de terrítoriaUdade e rentes a um estrangeiro em terra alheia com 
exterritorialidade da lei : Esta. dichotomia era a sua lei nacional, com a ficção da ea;territo
ás vezes complica.da com o principio da rialidade da lei para todas as hypotheses 
universalidade, inaugurado na idade média possíveis. . 
pelo direito canonico, e, de longe em longe, Esse attent:J.do permanente á soberania 
repetido ainda hoje pelos phantasistas da do Estado deante do residente estrangeiro; 
unificação do direito de toclos os povos. considerado desde os tempos romanos sub-

Deste ultimo ponto escreveu, com força e ditus temporarius, não se defende em dou
verclade, um dos nossos melhores juristas, trina nem seria attendido jamais na pratica. 
referindo-se mais de perto ao direito crimi- O principio da nacionalidade ou persoria-

- nal: lidade actiua do direito, invocado por muitos 
«Um direito penal universal, que é o pre- escriptores para regular a vida jurídica 11.o 

supposto de todas -as conjecturas e phanta- individuo em terra estrangeira., não pódã 
sias dos criminalistas propugnadores de um ter applicação constante e inva.riavel ; sua. 
alargamento c-.o principio da personnlidade. esphera ha de ser limitada. em casos varia.-
é uma cous:i. impos~ivel no estado actual Jo diissimos. . 
mundo culto. Além do caracter de uma « Esse principio, escreve autor nosso. 
communius opinio dos juristas e philosophos tem, além de outros, o inconveniente· de 
sobre o crime e suas causa$, sobre a pena e estabelecer a garantia da exterritorialidade 
seus effei&os, tal direito não tem outro valor. a todo e qµalq_11er estr..i.ngeiro que res de 
nem se concebe mesmo que possa jámais neste ou naquelle paiz. O estado, em cujos 
existir de moJ.o efflcaz.> domínios elle , e acha, não póde defender a 

Mas não era, e continúa a ser ainda em sua soberania territorial das agl!re.ssõ·es de 
grande esJala. só a estreiteza do fim e a \n- um estr nho, cuja punição lhe não e ,mper.e. 
efflc..i,cia das armas que reGinham e reteern Si- com, privilegio de dirdto i trrnacio
o direito int!!rnacional priVê1 do no nivel in- nal. concedido a pouco:!. já se resente isto de 
fürior em que SJ revolve •·m face de out1·os al~umas d1!sv.,m.agens, que nãq ,seria rle má.o 
ramos rla scitmcia. As uifficuldadrs e · a des- e deso ·denado, se púrventura a excepçã.o se 
ordem provinham tamb.im da. confu ão cie transforma:1,e em regra, e o e:.tra.ng3i ·o em 
no~·ões caµitaes, originatia m ita.s vezes do l?<lt·d só tivesse rle , bedccer ás leis de 11eu 
empre:to das me~mas expressões par~ deter- Estado1 ! » Assim f,llava. Tobias Barreto. 
mina.r idéas dive.-gente.s. Mas, por outro lado. o principio opposto, 

Assim, não raro os termos lei pessoal e lei principio territorial ou da terr.itoriolidade não 
territorial eram e são, naquelle domínio. to- pône p etenuer os foros de uma applieabili
ma-1os no mesmo sentido que s liga, em di- darl,1 universal, abs ,luta, cons•antu. Como 
rei o pdvado interno, ás e.xpres~ões direito .:olver, pois. o emba,·aço. se o:::: dons suppustos 
pessoal e real, e mah, cummummente a '.nda prtn!!ipios fundamentaes d I seiencia fa ham i 
com o significarlo pecul_iar que 1e1·m os epi- Só tra.n:.for11 ando o conceito mesmo dea:.te 
ther.os pessual e tl'rrito.-ial na historia do ramo do dirP.itu e d .. ndo outro sentido ás 
dfreito europeu desde· o desmembramento rsuas idéas capitacs. Tem sido o trnbalho de 
do imperio romano. Esta ultima confusão é ' modernus jurisconsultos e publicirs,,as, entre 
a mais geralmente espalhada. os quaes é honroso para nós citar . o nome 

E' evidente, en ,ret,,nto, que, neste derra- de nusso compatriuta, autor do pl'ojec_to de: 
doiro ca.~o, ,.rata-se ainda de puro direito Codigo Civil Hrazileiro. · 
privado interno e se aprecia a sua peculiar A nova intuição, p.,rtindo de Savigny. 
evolução em um momen10 dadt, da historia. achou principalmente em A. P1llet o seu 

Neste seDLido dizia o homem que melhor oriL•n.ador. O di1·eito intf'l·nacional privado 
conhecia a his ,oria da Em-opa dos que escre- deixu de ser uma mera receita para. curar 
veram em portuguez : « E' por isso que na as collisões de leis oriundas de varios Estados 
lenta transformação das províncias do mun- e passa a constituir o principal factor da 
do latino em embryões dos estados modernoci internacionalidade, visando preparar a com
achamos mantidos, emguanto o direito con- munhão de d.irei to entre _os povos ;. a· terri
ser11a o caracter pessoal e não toma o terr~ torialidade e a ewterritoriaUdade da lej dei
torial, os costumes e as leis civis do imperio xam de sei.· pi-incipios exclusivos e contra
para os vencidos, ao passo que nos codigos dictorios, e passam a cooperar mutuamen
dos vencedores.vamos encontrar substituídas te, cada um em sua esphera. propria._ Eis 
ou, modificadas muitas das antigas usanças como o illustrado jurisconSQlto caracteri11~ 
germanicas por doutrinas de direito ro- essa imita{'ão, expondo as idéas de A.:Pillet; 
mano.» São palavr~s Alexandre Herculano. (1. ~erdadeira or_ientaçãq fôrl!, sem. duv.id!l 

Como quer que se,Ja, comprehende-se, sem _a md1cad~ ;por. Sa".igny. , " . ). _, ~-. 
Vol. VIII . - . . 5 
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e Dando por alvo· do direito internacional 
privado uma communhão de direito entre os 
i/,ifferentes po'Oos. achava o excelso jurista 
que o problema a resolver, em faca das col~ 
lisõas juri lica~ da socie la.da internacional, 
era determinar, para cada relaçtio de direito, 
a lei mais conforme d natiweza propria da mes
ma relação. Todo o direito internacional 
privado está conde· ,sado nessas duad idé .s. 
A. Pillet teve o merioo de comprahendel-o, 
d·i expôr-lne a doutrina sob reve timentos 
mais molern•JS e de extrahir as consequen
cias que nella se conl.iaham. 

« Na propr.a natureza da. lei, diz-nos A. 
Pillet, depara-se-nos o prineipio regu a.dor 
das collisões de dire.to nas relações inter
na.cionaes de caracter privado. A lei é um 
instrumento da autoridade, como prccei&o 
geral a que todos os m~mbros de um Est:i.J:o 
devem obediencia. En+.re os car ,cteres que 
o direito publico lhe attribue, destacam-se, 
com.> de ma.is valor para a effl.cacia da or
dem ou prohibição que se contem om toda 
lei -a continuidade e a generaUdade de sua 
applicação, Por continuidade da applicação 
da le, deve entenler-se a propriedade que 
ella apresenta de exercer o :;eu imperio sem 
interrupção, desde o momento em que é 
promulgada até que se extingue p.>r abro
gação. A generalidade da applicação da lei 
quer dizer que ella obt'iga a todo.i os mem
bros do grupo social, cujas relações ella é 
dedtinada. a regular. Transportados para as 
relações internacionaes, esse.,; douil caracte
res da lei, assumem feições especiaes. 

cA continuidade Iran;iforma.-sa em exterrí
torialidade t> a generalida,fe apresenca-se 
como territorialidade. Porém, como as leis 
de um Estado, penetrando no campo onde 
tem assent-1 a sociédade internacional, .en
contram-sa em face de outras igu~l1aen.e 
effl.ca.ze-1 e providas de carac.ares identic.>s, 
a ha.rmoni;i, sómente poderá ser alca.oçadu. 
por mJio de reciprocas concessões e sac.l'i
íioios. 

« 8ão é, todavia, um criterio arbitraria, 
como o da urbJ.nidade ou do interesse occa
sional, que ~JS da 'á a medida dos sacritkios 
e coucassões ; é o proprio fim da lei. Sendo 
a lei, coacL1miGan.emente, ter1·itorial e ex
tra. ,e.·ritorial, p-,is que é geral e continua, 
mas nã., pudendo no commurdo internacio
nal cunse1·var juntus º" dois caracteres, pe,1s;i, 
o i-lu1:1u1•0 intJrn..LciJna.lista que, em c:Ld.1 
c~o, a escolha do caracter q·ue deve ser man
tido ha de ser determinado pela consideração 
do fim social da lei. Muníd.>s desse criterio. 
dJvemus declarar territoriaes as leis cuj , 
fim não seria attingido, se e .n cada pa.iz nãu 
se a.pplicassem igualmente aos e:;trangeirus 
e aos na.cionaes e extraterritoriaes aquellas 
cujo fim eiige que sejam, por toda a parte, 

as pasdoas que incidem sob suas disposições. 
Analysando com eleva,to sensojul'iclico-philo
~ophko esse conceito fioalistico da lei, cb.ega 
o insi~ne profes::1or á conclusão de que as 
dispu.,1ções legi::ilativas destinadas d protecção 
do interesse it'ldividual stio extraterritoriaes, 
e as destinadas d garantia social soo terri
toriaes, umas e outra; por uma cspecie de 
necessida .e dircctamente 1·esultanta do papel 
que são cham;i,das a desempenhar no con
junto _'_as forças sociaes. » (A Phase actual do 
Direito Internacional Privado, in Estudos de 
Direito_ e Economia Politica.) 

Tal foi o criterio adoptado p:ilo autor do 
projecto primiLivo. e act:eito pel>l Commi::1-
são, a despeito de varias modificações re
daccionaes que se fizeram n,Js r-ispectivos 
artigos da Lei Preliminar. E' por isto que 
(art. -s•) a lei nacional da pessoa rege o seu 
esta.do e capacidade civil, as r elações pes
soaes dos conjugas e o regimen dos bens no 
casamento. e ta.mbem os moveis de uso pos
soal do proprietario (art. 10) ou os que oste 
levar sempre comsigo, bem como os desti
nados a ser tran:;portados para outros lo
gare:1; é poristo,que a lei do domicilw regula 
a pessoa que (art. 9°) não · t:ver patria, por 
haval-a pe1•dido em um pa.iz sem ter ad<1ui
rido oum1o, ou por varia:1 circumstancias 
tiver dua;i; é por isto que ,os b.en.; mornis 
ou immoveio (art. 10) ficam sujai tos á lei do 
lagar, etc. Igual critel'io 1·egulou os contra
ctos e a sua prova. 

Se o que deix 1mo3 dito do plano geral do 
projectJ dá umu. idéa de sua syJtemu.tisaçã.o, 
e o que ,;e a.caba de ler define o espirito que 
llle inspil•ou a Lei Preliminar, o modo como 
t:atuu o r ,lavante assumpto .. as p1ss ,as juri
dicas pôda set· elegido cc1mo ret!<.lctur de sua 
intui<;ã. J em to .a.a Parte Geral. Neste ponto, 
ainda h,Jje cb.eio de vacillações, o pr.>jec,o 
oJforece soluçõe.i acertadas. 

E' sabido que, não só a. respeito principal
mente d::Ls pessoas jurídicas estrangei,as, se 
poJem ellas, e como, CJils.ituil'-se fóra de 
seu pa.iz de origem, se podem, e porque 
modo, adquirir immovcis, e outros proble-
111as congoneres, ainda. exi.tem duvidas; é 
sabid 1; Jzemos, que assim é pl'incipalmente 
no tuc:.1,me ás pessoas ju:L.ica,J est1·aogeiras ; 
comJ ainda quJ em referencia me.smo ás 
na.,·ionaes, mais de uma ince1·Geta conLioúa a 
levaut..1.r-se nas tegislaçõos e na uoutrina.. 

A J.i.;cussão lia.vi .a. no seio da cumm,ssão 
e o cot.Jjo entre o projecto fiua.l e os doi::1 an
terioras provam-ao de sobejo. . 

Foi um dos a:;sumptos mais discutidos no 
corrJr dos debates. 

E' a:.'Sim que mais de um voto autorisado 
opin.:i.va pela existencia de tres ordens de 
pessoas juridicall de dir0ito privado, asso
ciações, corporaçôes, fundaçôes, reduzindo-élil 

I 
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outros apenas a duas, associ'ações e funda
çõe.~, ficando as corporações subsumidas na
quellai; que varios admit.iam sociedades civis 
sem personalidade juridica e outros negavam 
tal possibilidade; que as de dirJÍiiO pubi1co 
estrangeiro, segun<l.o uns, podiam adqufrir 
immoveis no paiz, precedendo autor,sação 
do Governo Federal, o que era negano por 
diversos, e, como estes, outros pontos de 
controvers;a. 

O pr0jecto, respeitando o mais po;sivel as 
soluções dos dois anteriores, dividiu êlS pes
soas juri .ica s em: pessoas juridícas de direito 
publico e de direft~p:ivado. As d~ di_reito ~u
biico foramsuhd1v1u1das em: de direito publico 
interno e de direito publico er.cterno. Entre a:; 
primeiras se contam a União, os varius Esb
dos da. Republica E\ os Municípios. Entre as do 
direito publico externo, é claro que se 
acham os Estadoi es1rangeiros e as provin
cias, os cantões, os depa.l'&amellúos,o:; con
dados, as communas que os ·compõem. 
As de direito priYado, que podem tam
bem ser nacíon,ws e estrangeiras, foram re
duzidas a duis g1'andes grupos de socieda
des ou associações e fundações. A's de dii-eit_o 
publico externo veu.ou-se (art. 18) pos,m1-
rem immoveis no Brazil. As de dfre1to pu
blico íntei'no só respondem pelos damnos 
causados por seus represent .... ntes, -quando 
estes, em nome uellas, praticarem actos de 
direito privado dentro dos limites de suas 
attr1buições (art. 15). 

Pelo que se refere ás pessoas jul'idicas de 
direito privado, os dispo.sitivos são claros e 
de bom cunho. S J são esti'angeiras, não 
podem funccionar no paiz sem autorisação 
do Governo Federal (art. 18); se são nacio
naes, quando de caracter commercial, são 
regidas pelas leis commerciaes; quando me
ramente civis, pelo Cudigo Ci ;il. Ainda mais : 
todas, para se constituirem, só o poderão 
fazer (art. 16) por escripto lançado no r~
gistro geral. Umas independem da autor1-
sação do Governo, outras rec~amam-na e 
são: as de seguros, montepios, caixas eco
nomicas e as destinadas ao commercio de 
generos alimentares (art. 23). 

As fundações ficarão sob a inspecção do 
Ministerio Publico do Estado (art. 29). 

São dispositivos todos estes garantidores 
da se1'iedade das sociedades civis e ao mesmo 
tempo irrecusavelmente liberaes. Muitos 
codigos europeus não attiogiram ainda a tal 
ponto, quando é certo que no ultimo delles, 
Codigo Civil Suisso, os cantões podem subor• 
dinar a uma autorfaação official toda a acqui
sição de immo'Oeis e toda a acceitação de libe
ralidade ea;cedente de 1.000 francos, da parte 
das sociedades e fundações (art. 69); estas 
ultimas estão expostas a soffrer medidas de 
~rbitrio administrati'Oo (arts. 101 e 102). 

(Notice sur Z'état des travauw préparatoires 
d'un Code civil suisse, por M. Mentha. in 
Buletín Mensuel de la Societé de Législation 
Comparée, ns. 6 e 7-Juin-Juillet, 1901, 368.) 

Na Parte Especial, onde se contém todo o 
direito civil, innumeros são os problemas, 
do maior e mais palpLante intere:;se ; bas-
118.-nos, no Livro I - Direito da familia, ues• 
tacar a, :;obre todas incandescente. magna 
vewatuque questão do divorcio. Foi a mais 
svlenne de todas as discussões travadas no 
seio da Com missão. 

Numerosos oradores, já da Camara dos 
Srs. Deputados, alheios á Cornmissão, ou 
membros de.sta. já estranhos ao Congresso 
Nacional, advogados, magistrados, i.,rufes
sore.s de direito, concorrer.,m com stia pa
lavra leal e autor1zada para. esclarecer o 
pleito. 

Todos os motivos, todas as razões, todos 
os argumentos pró e contra o divorcio, com 
rompimenr.o do vinculo conjugal, foram ou
vidos. Será difficillimo, senão impossível, 
achar argumentos ioeditos, novos, originaes, 
já agora, neste assumpto remexido, rebu
tu.lhado em tudos os sentiJos, 

Entre o partido extrem0 que facultava o 
rumJJimrnto do vinculo e o quo o declarava 
indi,soluvel em todos os casos, o relator 
deste parecer teve enst3jo de apresentar uma 
solução interm<Jdia, permittinuo a dissolu
ção ~ómen te n s dois unicos caso:; de adulterio 
e tentativa de morte de um conjuge contra o 
outro,. com a resLricção, porém, de não poder 
o con;uge culpado passar a novas nupcías. 
Não vingou, t~da_yia, este alvitre, permane
cendo a comm1ssao, neste ponto, no antigo 
modo .de ver da legislação patria, Graves 
motivos de ordem prutica, e entre elles, 
sobretudo, o respeitJ devido, com razão, aos 
sentimentos da opinião publica nacional, re
fractaria a reforma tão radical em nossos 
costumes, foram os moveis principaes que 
decidiram do voto da maioria da Commissã.o. 

~estas condições o art. 323, paragrapho 
umco, prescreve : 

O casamento é indissoluvel e sd se rompe 
pela morte de um dos conjuges. 

A Commi,são, em sua miüoria, está con
vencida de que o divorcio,no classico sentido 
d~ dissolução ~ompl~ta do vinculo conjugal. 
nao encontraria apoio em nossos habitos e 
tradições ; não moralisaria. a familia ; não 
seria uma solução conveniente a. certos 
males que porventura possam acommetter 
a esta ul1.ima ; poderia ser um fermento de 
desmoralisação, facilitando aos máos os 
meios de pôr em pratica os seus desregra
mentos e aos infelizes outros ensejos da 
verem renovadas as suas desventuras. 

A Commissão ~uppõe haver interpretado 
e acatado oii ma.is caros atfeotos da maio:i:i!li 
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do povo brazileiro, decidindo, como decidiu, 
éssa tormentosa questão,. deixando ao Con
gr.esso Nacional dar-lhe o placet definitivo. 
Seria, parece, escusada impertinencia re
prod·uzir, neste papel, os argumentos, todos 
os argumentos que meditou para tomar o 
partido adaptado que é o mesmo a que se 
filiou o nobre autor do projecto primitivo. 

Passemos a outro ponto a seja., no Livro II 
,- Direito das cousas, a exigencia da inscri
pção em registro predial dos títulos de trans
tnissão de in-imoveis, para que valham erga 
pmnes. 

Podem-se reduzir a. tres no seio da Com
mi ;são e entre os juristas patrios em geral 
os mouos de ver nu wca.ote a este im'por ;ani;e 

.~ssumptó: o dos que ac:edi .am de t ,do dis
pe savul a inscripção no re&"istro predial das 
escripturas d·e tr·,L11,-m s~ão ae immuvifs, 1·e
legada pa ·a o regímen hyµoi;b ca.l'iu; o dos 
que a p1·econisam e acba.m necei:isa.ria como 
simplL·s m.1io de p11blici<.ladJ; tina.lmente, o 
daqu,Jles qu.; a procla.ma,11 comu irrecus.,vel 
prova. plena do d-,minio. A primei ·..i. ma
neira. de pens,1r foi pai;rocin ,da na Com
roi~o por alg1f11s impugna_ores da duu rina 
que s-1hiu triumpl.anw ; a s ·g:mda e1·u. a 
do pro_jec,o revisto; a tercc,1ra a do projcc.,o 
primitivo e do actual. 

S0111 que precisJ seja. traçar neste papel 
a bis oria doJ mod<Js peloi quaes ue~ue a 
'época. ern que se destac..i.ra.m os primeiros 
lineameot s da propriedatle immuvel, se f,·z 
a tra.n-mi.,são desta especie d I bens; sem 
que SPja. mi.,;ter relemiJt"ar o ce ·emoaial so-
1,füne que i:LCompanha.va es~e fact,, juritlico 
·com O primi.ivo · r!il'tJÍto 1·omauo nem si• 
quer mos• r,tr a tru.nsfurmação desse com
plicado · syrubolismu nos sy,ubJlus ma.r:s 
faceis e menos pomposos da posse longa 
manu e mais tarde da brevi manu, basta-nos 
·aflirmar que só mais tarde ainda é que in
·terveio a simples escrlptura como prova do 
accordo das partes e da tradição dos alludi
'dos bens. Sob esta ultima fôrroa atravessou 
essa creação juridicà. o longo período da me
_ dia idade; m'ts entre os povos de origem 
germanica, mesmo desde os tempos media· 
yaes, com mais garantias e môr p1·oveito, 
originou-se o costume da inscripção dos títu
los de domínio em grandes livros próprios. 
·Entre latinos, com fortuna varia, este modo 
de proceder e providenciar tem repercutido, 
sendo mais ou menos abraçado sob o seu as
_pecto geral, e sem a mínima discrepancia 
no que toca a bens dados em hypotheca. 

. Entre nós assim foi ; a transcripçcío a.ppa
·receu em nosso direito com a lei n. 1237, de 
24 de setembro de 1864, art. 8, e no seu re
gulamento n. 3453, de 26 ue abril de 1865, 
arta. 256 a 281. E' a chamau.a lei hypotbe
caria e seu r_es~ectivo _regulamento, Nossos 

melhores-jurisconsultos e· entre elles o mais 
eminente de todos· - Teixeira de Freitas -
conhecetlores das vantagens do systema da 
i.nscripçlêo ou transcripção, declararam que, 
desde então, constituía ella entre nós o modo 
da tradição das cousas immoveis. 

E não era esta generalisação sem funda
men ~o no texto da propria lei hypotbecaria, 
porquanto, cm seu cit. art. 8, estatue ella: 
« A transmissão inter vivos, por titulo one
roso ou gratuito uos bens susceptiveis de hypo
theca, a;:;im como a institu•ção de onus reaes, 
não opera seus effeitos a respeito de terceiros, 
sinão pela transcripção e desde a data 
della». 

No;e-se attentamente: a lei não d.fase bens 
hypothecados e sim bens susceptiveis de hy
p ,theca; O1•a, sus·iep ,ivei.; de byp ,theca .sâo 
tudos os immoveis; logo, a trunsmbsãu de 
imm ,veis en t,·e· vivos nãJ opera seus ell'ei
tos ~em a transcripçâo'. 

Note-se mai; : a lei affirmou - não opera 
seus etf'eitos a respeito de terceiros, o que vale 
dizer, a r<'Spdto de to .a a. gente, e, desde 
q11e nãJ :se póue iru ,gina.r a pha.ntasia. de 
H·-nsmis-â<J ,!e 1mmoveis .valend. apJnas en
tre us uois CJ11tracr.i:Ln&es e não ergt.1 omnes, 
1 orque se:>ria co,11O inexis ,en ,e, clar·o é que o 
di~pJsitivo da. lei ab:m·a toda e qualquer alie
na~·âo de immovei~ entre vivo.,. 

~ n~)l .e :;entiáo é qua se «-xpressaram o 
dec1"<;to n. 11;9 A, de lti tle janeiro d,• 1890, 
ar&. 8, e o decreto, n. 37u, dei de maio de 
igual a.nno, a.rt. 234. 

Assim o en tend,!u o autor rlo projecto p ··i
mi ,.vu (art. 6U5, letr,ra a) e entenrl0 a Com-
11,issào em boa. lugica. p , jectó final 
(art. 53·,, o. l), fazendo desa.ppart.lcer opa
ragrJ. ho unico do art. 6 9 do prvjecto re
visto, por não corresponder mais na hora 
a.ctual ao estado -da questão na evolução do 
patrio direito. 

Dest'arte, a transcripção é a ultima forma 
que assumiu a solennidade da tradiç:'ío dos 
immoveis, tradição que -foi sempre, tra.tan
do-se ue!les; muito mais cei·cada de cautelas 
do que a dos simples moveis. 

Por isso disse muito bem o autor do proje
cto : « A escriptura publica ou particut_ar é 
pura e simplrJsroente a fórma especial a que 
a lei submette os contractos de alienação de 
immoveis. E em direito .patrio aproprie
dade se não transfere por mero elfüito dos 
contractos; é indispensu.vel a tmdiçã.o, que, 
tratando-se de immoveis, é substituída pela 
transcripção . 

« E porque a. transcripção não é, no direito
patrio, sinão uma tradição -mais solenne, 
deYem-se-lhe applicar os mesmos princípios 
fundament,aes que se applicam á tradição.» 

Acreditamos ser esse o verdadeiro ponto · 
de vista no estado actua.l do direito,_ ra.~~~ 



C'úDIGO CIVIL IiRAZILEIRO 

mos, rapidamente, por outro assumpto: o que 
se refere ao hoje denominado direito autoral. 
E' ainda ma.teria do Livro II da parte espe
cial - Direito das cousas. 

So fosse preciso escolher a dedo o assumpto 
em que mais tem divergido a O})inião dos 
juristas, e a noss9 vêr ainda e sempre por 
l):ma nociva influencia do espírito do direito 
r:omano no que elle tinha de mais acanhado, 
seria naturalmente este. 

Na impossibilidaJ.e tl.e excluir dos codigos 
e das leis as indispensa!'eis garantü.s para o 
mais penoso dos trabalhos; o trabalho intel
lectual, juristas e legisladores teem se dado 
ao inglorio trabalho de fazer metaphy
sica sobre cousa tão simples. Quanta üléa 
abstrusa podiam invocar - não deixou de 
o· ser pa1•a mais escurecer e baralhar o 
assumpto. Se se trata de direito ou ele 
privilegio ; se de direito, - se este é real, 
pessoal, obrigá.cional, ou mixto, ou se de uma 
especie nova-os clireitos intellectuaes; se é 
propriedade como qualquer outra ou sui ge
neris, taes as principaes theorias invocadas 
para esclarecer este assumpto. Orri., pois tu .o 
isto é simplesmente _afadtar as vist .s do 
mundo contemporaneo, do viver economico 
d .. actualidade, dos factores da moderna ri
queza, entre as quaes natureza e capital sãu 
sobrepujados pt-lu trabalho humano e nesGe. 
em m1ia proporção cre -cente, as aptidões 
intellectuaes vão predomi1•ando. 
_ Certamente, quem de propri.edade, como 
facto jnridicu em sua generalidade e em sua 
e,;:pressão ,.uprema, tem apenas a- noção es
treit 1 ·e matel'iali;;ta de , ousa corporea sus
c0ptivel de occupação e traúi cro, rlandu lagar 
ao famoso Jus ulendí, fruencli et abutencl1 , 

não pôde bem nitidamente comprl0 heniler 
que e,:pecie de direito poderá ter um mu,ico 
sobre uma partitura, um pintor sobre um 
quaJ.ro, um es1,atuario sobre us producf,os de 
seu cinzel, Victor Hugo :::obre a Lenda dos 
Seculos, Zola sobre o Germinal, Taine 8obre 
a _ Historia da Li/kratura Ingleza e Dumas 
Filho sobre seu Theatro. 

Entre nó , por m_otivo que não veem ao 
caso lembrar ne;;ta J lmh'.1.s, es e genero de 
direitos viu-se sempre postergado e despido 
de garantias. · 

Só muito tardiamente tivemos a l ei 
n. 496, de 1 de . agosto . de 1898, reconhe~ 
cendo-o como um privilegio, marcando-lhe, 
para vigorar, o prazo de 50 annos, a 
datar do dia l de janeiro do 11nno em que se 
fizer a pnblicação da obra, de fórma que, 
se esta for pt11Jlicada em outubro, novembro 
ou __ dezembro, ficará. o alludido prazo diminui
dú de 9, 10 ou 11 rnezes; de modo que, se o 
·auctor viver setenta, ou oitenta annos _ per
derá todo o d.ir.eito âs suas mais antigas pro
ducções, das qua,es seus ·herd:eiros ·e suc-ces-

sores não terão a minima vantagem, vindo a 
ter das subsequentes apenas por prazo muito 
reduzido, se o autor fallecer velho e não 
tiver publicado livros nos ultimas annos. -

O projecto primitivo e o revisto, o pri•, 
meiro em seu art. 767, e o outro·no art. 756, 
reconheciam o direito de plena propriedade 
nestes termos : « O direito de auctor sobre 
sua obra litteraria ou artistica passa por morte . 
delle a seus herdeiros ou cessionarios sem li
mitação de tempo. » 

Neste sentido votos existiram no seio da 
Commissão, entre os quaes odo relator geral, 
sahindo, .porém, vencedora a doutrina de 
um mero privilegio, concedido e limitado 
pela lei, sendo até reduzido no projl!cto 
actual a trinta annos o prazo de cincoenta 
estipulado na lei de 1898 ; porquanto pre
screve o art. 655, § 1 ° «Os herdeiros e succes
sores do auctor gozarC{o desse direito (d,e re
produzir a obra )"pelo tempo de trinta annos.» 

Reconhecenp.o _as valiosas razões que teve 
a Cummissão para opinar e decidir como 
fez, o relator geral, assigna S!) neste ponto 
vencido, pedindo para isto a necess.aria 
venia. 

« :parece-me-me que esta opinião (a de um 
prí·vilegio ), escreve Cluvis Bevilaqua, apa
nha o instituto em uma das phases de sua 
evolução, mas da qual já elle se afastou. 

« Realmente, as primeiras affirmações do 
dirciGo auc .. oral se fazem sob a fôrma de pri
vílegios, outorgados, a. principio, aos etlito
res e depois aus escriptores .. Hoje ent .-nde-se 
que não ba dit'eito mais legí ímo do · oue 
esse, que assegura a .uma cl-1s,e de operarias 
o producto d,i seu esforço ; que, protegendo 
o ·trabalho intellectual. contribue_ para o n· 
cremento da cultuea e facilita a expansão de 
uma das mais nübres saliencias da persona
lidade humana. » 

Antes, em 1882, Tobias Barreto tinha es
cripto : « Ha já longo tempo que esse direito 
foi reconhecido, e a. primeira fórma d e seu · 
reconhecimento foi o privilegio·, quer do 
auctur, quer do editor. Porém esta pr·imeira 
phnse, posto que ~e prolonga&e desde o 
decimo quinto seculo até ao presente :;;e-:
culo ( XlX ), devia acabai• por mostrar a 
insufficiencia do meio. Surgiu então ó 
conceito de uma propriedade especial, lit_te
raria, artística, etc... Veio depois um ter
ceiro estadia, em que a doutrina dominante -
é a de um direito auctoral identico ao direito 
do editor e do livreiro, puro direito de pro-
prie .. ade. · . 
- « Mas não paruu ahi. .. A theoria tomoiJ_ 

outra foição e chegou-se emflm a conceber o 
direito auctoral como uma derivação da pe,s
soa, como um direito classificado entre o_(J 
direitos pessoaes ... » Tudo exactn;· menos 
que este quarto ·modo ·de vêr tenha supplan-



1a.do o terceiro, quer o direito auctora.l se 
inclua entre os direitos reaes da propriedade, 
quer vá eüe tomar logar entre os direitos in-
tellectuaes da theoria. de E. Picard. · 

Como quer que seja, o projecto não deixou 
no esquecimento tão momentoso assumpto, 
como foi sempre vezo da legislação im
perial. 

Digamos, :por ultimo, algumas palavras 
sobre o debatido assumpto da liberdade de 
testar. 

E' outra vexata qitestio, muito discutida no 
seio da commis,ão e re&olvida. pelo projecto 
presente por uma especie do compromisso 
quo pôde merecer a approvação dos doutos. 

Não ê nem deve ser da indole dos escriptos 
da ordem deste nem dar por extenso a his
toria, nem repetir a discu,são doutrinaria e 
technica dos va1•ios assumptos, cuja s_olução 
precisa t em apenàs por missão indicar e 
justificar num sentido geral. 

Por isso desneces>1ario ê, para os conhece
dora, de di1•eito, recapitular,resumidamente 
que foss J, toda a historia do instituto da he
rança no mundo occidental. Não se faz mi :
ter aotar que populações desta parte do 
planeta começaram tambem pelo regímen 
da communhão dos bens ; que passaram de
poi; á da proprbdade tribal; mais tarde ao do 
patrimonio familiai ; por ultimo ao da pro
priedade individual. Que o instituto do tes
tamento é uma creação comparativamente 
recent], e, cons::iquentemente, que a liber
dade de dispor livremente cada um de seus 
bens, sem attençãa e compromi;soi com a 
sua familia, com seus filhos e descendentes, 
não é uma crJação pl'imitiva dos costumes, 
nem das leis nas epocaB longínquas. 

No direito romano antigo e no germanico 
atê o 5° seculo da era christã - essa facul
dade não exütia. 

No dir .dto romano mesmo, depois de esta
belecida es,;a faculdade, durante todo tempo 
do imperio soffreu ella mais de uma notavel 
restricção. Foi o direito canonico, o direito 
da igr0ja que a veio de novo est.abelecer em 
toda a sua amplitude, o que fa.'.!ilmente se 
comprehen..te da parte de uma instituição 
que tinha tofo o interesse em facilitar u.s 
grandes, as immensas doações que não cessa
ram du:·ante toda a idade média de contri
buir para o enol'me patrimonio dos conventos, 
mm:1teiros, abbadias e instituições pias reli
giosas de toda casta que então puHulavam 
por toda a Europa. -

Com o renascimento, na época do absolu
fümo regio e do novo vigo1• do direito ro
mano, a liberdade de te~tar so viu de novo 
cerceada nas legislações dos povos moJernos, 
vindo·a estabelecer-se, sem peias e estorvos, 
tão só na Inglaterra e nos ~stados Unidos, 
her_deiros da · mãe-:patria neste , particular, 

como noutros muito3 casos, como era na· 
tural. 

Entre os povos latinos, nomeadamente de
pois dos livros que tocam no assumpto de 
Leon Donnat, E. Demolins e L. Bridel, nos 
quaes se fazam deprim'lntes parailelos entre 
o eshdo social desses povos e o dos anglo
saxões, att1•ibuindo-se, em grande parte, a 
inferioridade economica daquelles deante 
destes, ás relações em que se acham a mu
lher e os filhos sob o ponto de vista dos 
bens e da herança, uma forte propaganda 
se tem feito em },l'Ol da libm•dade ampla 
de testar. 

Entretanto, nem o projecto primitivo nem 
o revisto a consagraram, limitando â terça·, 
como no direito vigente, o quantum de que 
livremente pôde dispor o testador. O pro
jecto final, em seu art. 1582 elevou esse 
quantum á metade da herança. 

O autor deste parecer votou, no seio da 
comrnissão, pela liberdade plena, sem ter -
a mini ma pretenção de suppôr inataca vel 
seu modo de ver. 

« Constatada, escreve um brilhante escri
ptor nosso-o douto Arthur Orlando, consta
tada a influencia da organização da pro
priedade sobre a instituição da familia, é 
que se pôde determinar com precisão a ca, 
pacidade da mulher casada e a condição do 
filho-familia, conforme o regimeri economi
co, matrimonial ou testamenta1•io adaptado 
em cada um dos paizes, porque rigorosa
mente a capacii!ade iuridica não exprime 
outra coufü sinão a faculdade de contrahir 
obrigação e dispor dos proprios bens. 

« Nos paizes em que o regímen legal é o da 
separação, podendo a mulher casada dispor 
livremente de seus bens sem necessidade de 
cons:mtimento do marido, administrando-os, 
hypothecando-os, • vendendo-os, dando,os, le
gando-os, esta claro, a capacidade feminina 
é muito mais ampla do que naquelles 
povos em que imperam ·como regimens le
gues o dote e a communhão, segundo os 
quaes o marido é SJmpre administrador, 
quando não senhor absoluto dos bens do casal. 

« Não menos subordinada ás condições 
economicas está a situação dos filhos na fa. 
milia. 

« Nos Estados Unidos da America do Norte 
e na Inglaterra a liberdade de testar, a 
faculdade que tem o pae de familia de 
dispor livremente de sua fortuna, faz com 
que os filhos não contem senão com os seus 
proprios esforços, e deste modo se desenvolve . 
o espírito do iniciativa. O contrario se dá 
na França, onde os filhos, tendo sempre 
deante dos olhos a perspectiva da herança 
p:i.terna, preferem vegetar na ociosidade a 
voar com as suas proprias azas.» 

A Com.missão julgou, talvez, em theoria, 
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justas estas palavras do emimin\e puhli
cista, como justos achou muitos outros 
argumentos em prol da liberdade lJlena de 
testar apresentados por outros; ma~ não se 
atreveu a dar um golpe tão decisivo em 
nossos costumes seculares ; não ousou na 
pratica ter o mesmo desembaraço que se pôdo 
ostentar emescriptosde doutrina e de propa
ganda . 

Como quer que seja, mesmo nos mais 
adeantados e cultos paizes do mun/lo mo
derno, na Europa e na America, a liberdade 
ampla de testar, nem mesmo ria Allema
nha e na Suissa, achou guarida nas leis, 
e não. é de estranhar que o legislador 
brazileiro não se atreva a fazer exper iencias 
com a nação. 

O titulo do livro de Donnat, extravagante 
e erroneo - Politica experimental - alguma 
cousa de analogo ao Romance experimental 
do Zola, tem sido um fermento de desa
tinos de todo genero. Não se fazem ex
perienc .as com a humanidade nem com os 

· povo.3 em que ella se acha dividida, nem 
siquer com os grupos, a3 clas,es, as familias, 
ou ainda os individuas. Não são -iousas que 
se mettam no apparelho, na retorta para 
ver o que ha de sahir dahi. 

Nestes complicadissimos assumptos estuda
~e, recorre se â historia, .aos antecedentes, 
compara-se, observa-se e nada mais. E' 
preciso ser muito sonhador ou muito ex
travagante para fallar aqui em expiriencias. 

Nós, r epetimos, votamos p 3la liberdade de 
testar, em obediencia a certo~ princípios 
politicos e scientifi.cos que professamos ; 
porém, sem impor â nação que entre 
em tal regímen, que nos parace acertado, 
sem sabel'mos de ante-mão se lhe fará bem, 
e que ella adoptará, se entender. Reconhe
cemos os eJcrupulm ela Commiss'io, a pro
fundeza e seriedade de seu espírito con
servador. E' uma questão gravis~ima como 
a elo divorcio em que faz medo innovar. 

Entretanto, cumpre até não esquecer · 
quão fortes e vn.liosos f.ão os a,rgumentos da 
parte adversa aos propugnadores da alludida 
lib::irdadc. 

Releva não perder de vista que podem 
elles, e com justificada razão, lançar mão 
de certa, ordem de argumentos que nos não 
lembra ter ouvido aventar, mas que ::ião po
derosíssimos. E são tirados de toda a dou
trina sciontifica moderna da hereditariedade 
biologica, psychologica e social, reforçada 
recentemente pelas fortes pesquizas de trans
formistas e evolucionistas. 

De facto. Bem antes da herança, instituto 
jurídico, que, neste ponto, não fez mais 

· do que acertctdamente reconhecer os ensi
namentos e dictames da natureza, está a 
hereditariedade. Tuta é que mantem toda a 

vida biologica, toda a constituição psycholo
gica do individuo e toda a trama. da 
continuidade histor ica, da solidariedade mo
ral do homem, sem a qual não póde haver 
vida soe ;a l. 

Nestas condições, não é ma.is do que um 
individuo qualquer lançar neste mundo, 
onde a vida se torna cada vez mais aspera. 
de difflculdades, um ou mais filhos, que lhe 
não incommodaram a existencia, e, aos 
quaes elle fatalmente transmitte os germens 
de sua~ molestias physicas e espirituaes, 
seus vícios, suas idiosyncrasias, suas mono~ 
manias muitas vezes, e, depois, sem mais 
nada, sem mais embaraços oppostos pela lei, 
que deve mante1• a solidariedade moral e a 
continuidade social das familias, deixa.r sua 
fazenda a quem bem lhe aprouver 1. •. 

Bem se comprehende ser these esta que 
se pôde desenvolver, e é licito, portanto, 
affirmar que a hereditaried3,de fórça a 
herança, ao menos, até certo ponto. A Com
missão mesmo, vor este lado, acha-se em 
optima companhia. · 

Taes são as considerações que tinhamo!I 
a fazer. . 

Em synthese: o presente Projecto de Co
digo Civil acha-se á altura do estado actual 
da sciencia, rJsolve um velho anhelo do 
povo brazileiro, respeita-lhe fundamental
mente as tradiçõJs no que ellas t oem de 
mais profundo e delicado, em pontos varios 
dâ satisfação a nobres e. alevantadas aspi
rações liberaes da nação, e está, pois, em 
condições de ser adaptado. 
. Se procurarmos, para. termos u.ma ideia 
total, reduzir a proposições os pontos em que . 
o Projecto indubitavelmente adeanta e me• 
lhora a legislação vigente, teremos : 

l. º 

Com ,L definição do que é. direito adqui- . 
rido, deu mais. firmeza ao principio .da. não 
retroactividade das leis. 

2.0 

Consolidaram-se e desenvolveram-se os 
princípios do direito internacional p riva.do. 

Uniformisou-se para ambos os sexos a idade 
em que· cessa a incapacidade absoluta e em 
que pôde s@r a pessoa declarada maior. 

4.o 

Extinguiu-se o beneficio dà restituição in 
integrum, 
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5.• 
Ampliou'.se .o registro civil para compro'. 

hender a E\lllancipaçã.o, a inte1•dicção dos 
prodigos e loucos e a declaração de au? 
soncia. 

6.• 
Systemàtisou-se a theoria das pessoas ju

ridicas. 
7.• 

. Completou-se a theoria do domicilio. 

19. 0 

O reconhecimento voluntario dos :filhos 
illegWmos póde ser feito por escriptura 
publica em qualquer tempo, no termo do 
nascimento, ou por testamento. 

20. 0 

Regulou-se o instituto da adopção, a 
re:1peito do qual eram deficientes as leis 
anteriores . 

21.º 

Assentaram-se 
bens. 

8.º 
Tomaram-s'.l providencias mai,; cónsisten

~rincipios da thooria dos tas no tocante ao abuso ç_J.o pa.trio podei• e á 

9.• 
ASSéntaram-se princípios da theoria dos 

facto3 jurídicos, quo até agora tinham a 
base _ondulante da doutrina. 

10.• 
Deu-se mai& clareza á theoria das nulli

dades dos actos juridicos. • 

11.º 
Extinguiu-se o contracto de esponsaes. 

12. 0 

' Abrandar\J,m-so as p:mas comminadas con
tra os que se ca,sam antes do füzer o inven

- ta.rio dos bens do casal anterior, e contra a 
µmlher viuva ou separada do marido que se 
casa antes uos dez mezes exigidos pela. lei. 

13. 0 

. O . regímen de· bens imposto pela lei a 
éertas pessoas é o da separação e não o 
do~a.l. 

immoralidado dos paos. · 

22. 0 

Regulou-se a theoria da posse, tomando 
por base a doutrina do lhering. 

23.º 

Deu-se força de lei á doutrina geralmente 
seguida, do que a tl' msmissão inter vivos da 
propriedade immovel necessitava, para com
pletar-se, da formalidade da inscripçilo. 

24. 0 

Estendeu-se a necessidade dessa .formali
dade a outros actos, que nã-, constituJm 
propriamente t l'ansferencia de domínio, 
mas sei·vom de prova á tiUa a.cqui:,ição, como 
ati sentenças proferidas nos ju·'zos divisodos 
(pal'tilha, divisão e demarcaçã,u), as senten
ças que a.ijudica.m ben-3 para o pagamento 
do d, vidaii da herança, as arrematações o as 
adjudicações . 

14. 0 

Creou-se uma nova especie de direito 
E' uma das notas salientes do projecto real: 0 de rendas sobre immoveis. 

elevar a condição civil da mulher para. 
igualal-a á do homem. 

l5." 
Completaram-se as disposições do 1·egimen 

<lotai. 
16, 0 

Eliminararam-se as ·arrhas accessorias do 
dote. 

17. 0 

'Não se prohibem as doações · entre con
jugcs, desde que pela natureza do ragimen 
matriomonial forem possíveis. 

18. 0 

,. Pormit~iu-se em certos casos.a ·investiga
ção da paternidade . 

26. 0 

Firmaram-se os princípios reguladores das 
obrig1ções em geral, que se iam colher na 
doutrina, no direito romano e nos codígos 
estrangeiros. 

27. 0 

Eliminou-se o instituto da. lesão. 

28.• 

Regulou-se melhor o contracto de doação, 
fazendo des:i.pp:\recor duvidas no tocante a 
sabei· se a superveniencia de filhos ao doador 
era caso de derogação. O projecto, accei
tando a melhor doutrina, decidiu-se pela 
negativa. 
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29.0 

Regulou-se o contracto de edição e o de 
representação dramatica. 

30. 0 

Estabeleceram-se regras sobre o contracto 
de seguro terrest1·0 om geral e em parti
cular sobre o seguro de vida. 

31.º 

42. 0 

Regulou-se melhor a theoría das disposi
ções testamentarias, na qual estão os nossos 
juizes adstrictos am princípios do direito 
romano e ao uso moderno. 

43. 0 

Dissiparam-se duvidas sobre quem podia 
receber por testamento. 

44. 0 

Regulou-se O titulo ao portador em di- Elevou-se a porção disponivel á matado 
i•eito civil. dos bens do testador. 

32. 0 

Regulou-se a promessa de recompensa. 
33. º 

Alterou-se a ordem da vocação hereditaria, 
dando ao coojuge sobrevivo profürencia aos 
colla teea.es. 

34. 0 

Definiu-se melhor o direito successorio do 
irmão unilateral. . 

35. 0 

Desfez-se ·a cl.uviiia, se os descendentes do 
segundo gráo em doante, c..mcorrendo com 
outros do mesmo gráo, succederiam· por ca
bJça ou por estirpe. 

36. 0 

Providenciou-se a respeito da succeasão do 
aioptivo. 

37. 0 

O filho natural reconhe~ido na con.aitancia 
do casamento terá sómente direito á metade 
do quinhão que competir a um filho legi
timo. 

38. 0 

O menor do sexo masculino sómente depois 
de completar os 16 anoo:1 pôde fa.zer testa
mento. A mulher desde os 14 pôde fazel-o. 
(Pelo dir<1ito vigente essa iJade é de 12 an
nos para. a mulher e 14 para o homem._\ 

39. 0 

Aboliu-se o testamento nuncupativo. 
40. 0 

Aboliram-se o codicillo s.ob a sua fôrma 
actual e as cartas do consciencia . . 

41.º 

Deu-se á mulher capacidade para ser tes
temunha em testamento, 

Vol. VIII 

45. 0 

Deu-se mais clareza e desenvolvimento á 
theoria das substituições. 

46, 0 

Firmou-se de modo claro o principio de 
que o herdeiro não responde ultra vires here-
ditatis, · -

47. 0 

Adoptou-se como regra o princípio de que 
as collações se fazem por esümaçã,o e não 
em sub:;tancia, o que fez cessar muitas 
duvidas e difll.culdafos. 

48. 0 

Regulou-se o direi to de accrescer nas he· 
ranças e legados. 

49. 0 

Submetteu-se a nullidade das partilhas aos 
preceiws geraes das nullL.ades dos actos ju
rL.foos. 

Sala das sessões da Commis.ião Revisora 
do Codigo Civil, 18 de janefro de 1902. 

J. J. Seabra, pres'dente. 
Sylvio Romero, relator geral. 
Sá Peixoto. 
Arthur Lemos . 
Luiz Domingues, 
Anisio de Abreu. 
Frederico Borges. 
Tar,ares de Lyra. 
Camillo de Holtanda. 
Teixeira de Sd. 
Araujo Góes. 
J, Monjardim. 
Sâ Freire. 
Olir,eira Figueiredo, 
Al(redo Pinto. 
Azevedo Marques. 
Alencar Guimarltes. 
F. Tolentino, secretario. 
Rivada1'ia Correia. 
Hernienegildo de Moraes. 
Benedicto de Souza. 
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PROJECTO DO CODIGO CIVIL 
AD0PTAD0 PELA 

COMMISSÃO ESPECIAL DA CAMAAA DOS DEPUTADOS 

LEI PRELIMINAR -

Art. 1. 0 Este Codigo entrará em vigor seis mezes . 
depois de sua publicação official na Capital da Repu
blica. 

Art. 2. 0 A lei é obrigatoria em todo o territorio bra
zileiro, nas suas aguas territoriaes, e no extrangeiro, 
até onde se extender a sua exterritorialidade, reconhe
cida pelo direito ou pelas convenções internacionaes. 

Art. 3. 0 A lei não prejudicará, em caso algum, 
direitos adquiricJ.os; actos juridicos perfeitos e a cousa 
julgada. . 

§ 1. ° Consideram-se adquiridos, não só o direito que o 
titular, ou alguem por elle, póde exercer, senão tambem 
aquelles cujo exercício depende de prazo prefixado, ou 
de condição pre-:estabelecida não alteravel a arbítrio 
de outrem. 

§ 2.° Considera-se acto jurídico perfeito o que está 
consumma.do, na conformidade da lei vigente ao tempo 
em que se effeituou. 

§ 3. ° Considera-se cousa julgada a decisão judiciaria 
contra a qual já não cabe recurso orclina.rio. 

Art. 4. 0 A lei só póde ser derogada ou revogada. por 
outra lei posterior em confrar ia ; mas a disposição es
pecial posterior não revoga a geral anterior, nem a g-e
ral posterior revoga a especial anterior, senão · quando 
a ella se referir para alteral-a, explicita ou implícita• 
mente. 

Art. 5. 0 Ninguem póde excusar-se a pretexto de igno
rar a lel; nem o juiz póde eximir-se de decidir as causas 
submettidas ao seu conhecimento por motivo de silen
cio, obscuridade ou ambiguidade da lei. 

Art. 6. 0 A lei que faz excepção ás regras geraes, ou 
restringe direitos, só póde ser applicada aos casos 
nella especificados. 

Art. 7 •0 Nos casos omjssos, applicam-se as disposi
ções reguladoras dos casos analogos, e, na falta destas, 
os princípios geraes de direito. 
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Art. 8.Q A lei nacional da pessoa rege o seu es
tado e capacidade civil; as relações pessoaes dos 
conjuges, e o regimen dos bens no casamento. 

§ unico. Os filhos durante a menoridade e a mulher 
casada, emquanto durar a sociedade conjugal, seguirão 
o estado civil do pae e do marido. 

Art. 9. 0 Será applicada, subsidiariamente, a lei do 
domicilio e, na falta deste, a da residencia: 

I. Quando a pessoa não tiver patria por havel-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 nascimento 
e do paiz de origem, prevalecendo, quando um delles 
fôr o Brazil, a lei brazileira. 

Art. 10. 0 Os bans moveis ou ]mmoveis são sujeitos 
á lei do lugar da sua situação; comtudo, os moveis 
de uso pessoal do proprietario, ou os que este levar 
sempre comsigo, hem como os destinados a ser 
transportados para outros lugares, são sujeitos á lei 
pessoal do proprietario. 

§ unico. Os moveis, cuja situação for mudada na 
pendencia de acção real sobre elles, continuam 
sujeitos â lei da situação que tinl1am no inicio da 
mesma acção. 

Art. 11. A fórma extrinseca dos actos publicos 
ou particulare<;i será rag11lada pela lei do lugar e· do 
tempo em que forem praticados. 

Art. 12. Os meios de pro,·a serão regulados pela 
lei do lugar onde se pas~ou o acto ou facto que se tem 
de provar. Se, porém, a lei commum das partes aucto
rizar meios mais amplos, seriio estes admissiveis. 

Art. 13. A subc:,tancia e os eff3itos das obrigações 
serão regulados, salvo estipn:ação em contrario, pela 
lei do lugar em que f,irem contrahidas. 

§ unico Serão, comtudo, regulados sempre pela le
gislação brazileira: 

I. Os contractos ajustados em paiz extrangeiro, 
mas exeqniveis no Brazil. 

II. As obrigações contrahidas entre brazileiros em 
paiz extrangeirq. 

m. Os actos relativos a immoveis situados no 
Brazil. -

IV. Os actos relativos ao regimen hypothecario bra:. · 
zileiro. 

Art. t4. As successões legitima e testnmentaria, a 
ordem da vocação hereditaria, os direitos dos herdeiros 
e a intrinseca validade das disposições, qualquer que 
seja a natureza dos bens e o paiz em que se achem, 
serão regulados pela lei nacional do fallécido, salvo 
o disposto neste Codigo sobre heranças vagas abertas 
no Brazil. 
- Art. 15. A competencia, a fórma do processo e os 

meios de defesa são regidos pela lei do lugar · 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 BrazU, por obrigações 
contrahidas ou responsabilidades assumidas dentro 

- ou fóra do paiz. 
- Art. 16. As sentenças dos tribunaes extrangeiros 
serão exequíveis no BrazU, mediante as condições es
tabelecidas pela lei brazileira . 
· Art. 17. Em caso algum, 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 ás pes
soas, aos bens e aos actos, nem as leis por qualquer 
modo relativas á soberania nacional, á ordem publica 
e aos bons costumes. 

F AF~ 'T'E GERAL. 

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 
Art. -1. 0 Este Codigo regula os direitos e as obriga

ções, de carncter pr·i vad ,, das pes-,oa-;, quer uaturaes, 
.quer jurídicas, entre si e em relaçãu aos beus. 

LIVRO I 

Das ::E>essoa.s 

TlTULO I 

Divisão das pessoas 

CAPITULO I 

DAS PESSOAS NATURAES 

Art. 2. 0 Todo o ser humano é capaz de direitos e 
obrigações na orde~ civil. 

Art. 3. 0 A lei não reconhece distincção entre na
cionaes e extrangeiros para acquisição e goso dos 
direitos civis. 

Art. 4. 0 A personalidade civil do ser humano co
meça do nascimento com vida ; mas, desde a con
cepção, a lei põe a salvo os direitos do nascituro. 

Art. 5. 0 São absolutamente incapazes de 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 de fazer 

conhecida a sua vontade. · 
IV_. Os ausentes declarados taes em juizo. 
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Art. 6. 0 São incapazes, relativamente a certos actos, 
ou ao modo de exercel-os: 

I. Os maiores de quatorze annos, em.quanto não 
completarem vinte e um. 

II. As mulheres casadas, emquanto subsistir a so
ciedade conjugar. 

III. Os prodigos. 
Art, 7. 0 A iucapacidade absoluta ou relativa é sup

prida pelo modo estabelecido na Parte Especial deste 
Codigo. 

Art. 8. 0 Na protecção que o Codigo Civil confere 
aos incapazes não se comprehende o beneficio de 
restituição. 

Art. 9. 0 Aos vinte e um annos completos termina a 
menoridarle e a pessoa fica habilitada para o exer~ 
cicio de todos os actos da vida civil. 

§ unico. Tambem cessará a incapacidade: 
I. Por concessão do pne, ou da mãe, se for 

aquelle fallecido e por sentença do juiz, ouvido o 
tutor, se o menor estiver sob tutela, para os menores 
que tiverem completado dezoito annos. 

II. Pelo casamento. 
III. Pelo exercício de emprego publico effectivo. 
IV. Pelo recebimento de gráo scientitlco dos cursos 

superiores. 
Art. 10. 4 existencia da pessoa natural termina 

com a morte; esta se presume no caso de ausencia, 
nos termos dos arts. 488 e 489 da Parte Especial. 

Art. 11. Se duas ou mais pessoas fallecerem na 
mesma occasião, sem que se possa averiguar qual 
dellas morreu em primeiro lugar, presume-se que 
morreram simultaneamente. 

Art. 12. Serão inscriptos em registro publico: 
I. Os nascimentos, casamentos e obitos. 
II. A emancipação por concessão dopa~ ou da mãe, 

ou por sentença do juiz. 
III. A interdicção dos loucos e dos prodigos. 
IV. A sentença declaratoria da ausencia. 

CAPITULO II 

DAS PESSOAS JURIDICAS 

SECÇÃO I 

DISPOSIÇÕES llERAES 

Art. 13; As pessoas juridicas são de direito publico 
ou de direito privado. 

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

I. A federação dos Estados do Brazil. 
II. Cada um dos Estados componentes da federação 

brazileira. , 
III. Cada um dos Mtmicipios constitucionalmente or· 

ganizados no territorio brazileiro. 
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Art. 15. As pessoas 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 attribuições. 

Art. 16. São pessoas juridicas de direito priYado: 
I. As sociedades civis, religiosas, pias, moraes, 

scientiticas ou litterarlas, as associações de utilidad_e 
publica e as fundações, cumtanto que tenham patr1-

· monio. 
II. As sociedades mercantis. 
§ unico. As sociedades de que.trata o n. I só poderão 

consLituir-se por escripto, que será lançado no r~gistro 
geral, e se regerão pelas disposições da Parte Especial 
deste Codigo; as mercantis colltinuarão a reger-se 
pelas disposições das lei~ commerciaes. 

Art. 17. Sãà reconhecidas as pessoas jurídicas ex
trangeiras. 

Art. 18 . As pe_ssoas jurídicas extrangeiras ele direito 
publico não podem adquirir ou possuir, por qualquer 
titulo, propriedade immovel no Brazil, nem direitos 
susceptiveis de desapropriação. 

C1;1recem de approvação do Governo Federal os esta
. tutos ou compromissos das sociedades e demais pessoas 
juridir-as extrangeiras de direito privado, para que 
possam funccionar no Brazil por si, por succursal, 
agencia ou estabelecimento, que as represente, sujei
tando-se às leis e aos tribunaes do paiz. 

Art. 19. E' applicavel ó.s pessoas juridicas o disposto 
no art. 8°. 

Art. 20. ~s pessoas juridicas serão representadas, 
actíva e passivamente, nos actos judiciaes e extra
judiciaes, pelas pessoas designadas em seus estatutos, 
e, na falta de designação, por seus directores. 

SECÇÃO II 
1 • 

REGISTRO OIYIL DAS -PESSOAS JURIDIOAS 
. . 

Art. 21. Começa a existencia legal das pessoa_s ju
ridicas de direito privado com a inscripção, no registro 
pul:)lico regulado por lei especial, dos seus contractos 
ou actos constitutivos, estatutos ou compromissos e 
da auctorização ou approvação do Governo, quando 
forem estas necessarias. 

Serão averbadas no referido registro as alteracões 
que soffrerem os ditos actos. , 

Art. 22. O registro conterà as 1,eguintes declara-
ções: · 

I. A denominação, os fins e a séde da associação ou 
fundação. . 

II. O modo pelo qual é administrada e representada 
activa e passivamente, em juizo, e; em geral, nas rela
ções com terceiros. 
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· III. Se os estatutos, o contracto ou compromisso 
são reforma-veis no tqcante- á administração, e de 
que modo. 

IV. Se os membros respondem subsidiari~mente 
pelas obrigações da associaçúo. 

V. Os casos de extincção e o destino do respectivo 
patrimonio. 

SECÇÃO III 

SOCIEDADES E ASSOCIAÇÕES CIVIS 

Art. 2a. As pessoas juridicas teem existencia dis
tincta das pessoas que as compõem. 

§ 1. 0 Não poderão constituir,-Ae, nem funccionar, 
sem prévia auctorização, as sociedades, as agencias 
ou os eRtabelecimentos de seguros, montepio e caixas 

· ecot1omicas, nem as destinadas ao comrnercio de 
generos alimentarPs. 

Se tiverem de funccionar na Capital Federal ou em 
mais de um E".tado, a auctorização será concedida pelo 
Governo <ia União; se, porém, em um só EsLado, 
sel-o-ha pelo respectivo GJvert10. 

§ 2 ° As s ,cierlades de que trata o art. 1.6, que por 
falt , de auct 1riz11çã,, ou rf'gistro, nih forem reputadas 
pessoas jurídicas, não poderão accionar as pessoas 
que as compõem, nem a terceiros; mas est1·s p11dtrão 
re~ponsabilizal-as por tudos os actos que praticarem. 

Art. 24 . Termi, .a a existencia da pessoa jurldica : 
I. Pela s11a dissolução em virtude de delibernção de 

seus membros, resal vt1d1..1s os direitos da minoria e de 
tercei roe:;. 

II. Pelei s11a dis~olução em virtude de le.i. 
m. Pe!B !'.Ua di$S1..1lução em virtude d(t acto do Go

verno, nos casos em que este cussar a auctorizaçi:ío de 
que ella carecia para funccionar, por fraudar os seus 
fins ou comprometter o interesse publico. 

Art. 25. Extinguindo-se uma sociedade de fins não 
.economicos, cujos estatutos não riisponham sobre o 
destino ulterior de seus bens, e não tendo os sorios 
tomado a esse respeito urna deliben1ção valida, será o 
patrirnonio social devolvido a um estabelecimento. do 
Município, do Estado ouda União que tenda ao mesmo 
fim. · 

§ unico. Não havendo no Município, Estado ou 
Districto Federal estabelecimento algum nas condições 
indicadas, effeituar-se-ha a devolução em favor do 
fisco federal ou estadoal. 

Art. 26. Extinguindo-se uma Eociedade de fins eco
nomicos, o remanescente do patrirnonio social com
r:artir-se-h·a entre os socios ou seus herdeiros . 
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SECÇÃO IV 

FUNDAÇÕES 

Art. 27. O instituidor de fundação fará por es
criptura publica ou por acto de ultima-vontade, dotação 
especial de bens livres e especificará o fim a que ella 
se destina, declarando, se quizer, o modo de sua admi
nistração. 

Art. 28. Quando insufficientes para a constituição 
da fundação, os bens doados serão convertidos em ti
tulas da divida publica, se outra cousa não determinar 
o instituidor, até que, augmentados pelos rendimento5 
accumulados ou por novas dotações, constituam o ca
pital necessario áquelle fim. 

Art. 29. As fundações ficarão sob a inspecção do 
Ministerio Publico do Estado onde estiverem situadas. 

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

§ 2. 0 O disposto em relação nos Estados tem applica
ção ao Districto Federal. · 
. Art. 30. 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, em seguida, á approvação da autoridade 
competente. . . 

§ unico. Se for denegada a approvação, poderá esta 
ser snpprida pelo juiz competente do Estado ou -do 
Districto Federal, com os recursos legues. 

Art. 31. Os · estatutos da fmidação só poderão ser 
modificados sob as seguintes condições : 

r. 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 pela auctorldade competente. . -
Art. 32. A minoria vencida na modificação dos esta~ 

tutos poderà, dentro de um anno, recorrer ao juiz com-
. petente para pedir a annullação respectiva, salvo o 
direito de terceiros. 

Art. 33_,. Verificando-se que é nociva ou impossivel a 
manutenção de uma fundação, ou vencido o prazo da 
suu duração, será o seu patrimonio, salvo disposição 
em contrario do neto constitutivo ou dos estatutos, in
corporado noutras fundações que se destinem ao 
mesmo fim ou a fim analogo. 

§ unico. Esta verificação poderá ser promovida judi
cialmente pela minoria de que trata o art. 32, ou pelo 
Ministerio PubHco. 

Vol; VIII 7 
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TITULO II 

Don-..icilio civil 

Art. 3i. O domicilio civil da pessoa nfitural é o lugar 
em que estabelece ella de modo definitivo a sua resi
dencia. 

Art. 35. Se, porém,-a pessoa natural tiver diversas 
residencias, onde viva alternadamente, ou differentes 
centros de occupações habituaes, qualquer daquellas 
ou destes será considerado como seu domicilio. 

Art. 36. Será domicilio da pessoa natural que não 
tiver nenhuma residencia habitual, ou da que em
pregar a sua vida em viagens sem ter um ponto 
central de negocios, o lugar onde for encontrada. 

Art. 37. A mudança de domicilio de uma pessoa 
se opera pela transferencia de sua residencia com in-
tenção manifesta de se fixar em outro lugar. · 

§ unico A prova da intenção res-qltará das decla
rações feitas pela pessoa mudada ás municipalidades 
dos lugares de onde sabe e para onde vae, e, na falta 
dessas declarações, do fücto da mudança e das circum
stancias que o acompanharem. 

Art. 38. E' o domicilio das pessoas jurídicas. 
I. Quanto á União, a Capital Federal. 
II. Quanto aos Estados, as re$pectivas capitaes. 
III. Quanto ao Município, o lugar onde funcciona a 

Camara Municipal. 
IV. Quauto ás demais pesst>os juridicas, a séde onde 

estiverem estabelecidas ou funccionarem as respectivas 
direcçõ3s ou administrações, solvo o domicilio especial 
que· e3colherem por seus estatutos ot~ actos de con-
stituiçõo. · 

§ 1.0 Tendo, porém, a pessoa jurídica giversos esta
belecimentos em lugares dífferentes, cada um será 
considerado domicilio para os actos nelle praticados. 

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

Art. 39. 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 separada, 
ou de lhe competir a administração do casal. 

Art. 40. Os funccionarios publicas consideram-se 
domiciliados no lugar onde exercem suas funcções, 
não sendo essas temporarias, periodicas ou de simples 
com missão. 

No coso das ullima.s, conservam o domicilio an
terior. 
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Art. 41. O domicilio do militar em serviço activo é 
o lugar onde o estiver prestando. 

§ unico. As pessoas com praça na armada teem o 
seu domicilio na respectiva estação naval, ou na séde 
do emprego que estiverem exercendo, em terra. 

Art. 42. O domicilio dos officiaes e tripolantes da 
marinha mercante é o lugar onde estiver matriculado 
o respectivo navio. 

Art. 43. O lugar da prisão ou do desterro é o domi
cilio do preso ou do desterrado em cumprimento de 
sentença. 

Art. 44. O ministro ou agente diplomatico do Brazil 
·que, citado no extrangeiro, allega sua exterrito
rialidade, sem declarar o domicilio patrio, poderá ser 
demandado no ultimo que teve em territorio nacional, 
cm na Capital Federal. 

Art. 45. Nos contractos escriptos poderão as pro
prias partes, expressamente, designar domicilio espe
cial, no qual sejam exercitados e cumpridos, es.peci
ficadamente, os seus direitos e obrigações. 

LIVRO II 

Dos::Sen.s 

TITULO UNI0O 

Diff"erentes classes de bens 

CAPITULO I 

DOS BENS CONSIDERADOS EM SI MESMOS 

SECÇÃO .1 

BENS IMMOVEIS 

Art. 46. São bens immoveis: 
I. O solo, no qual se comprehendem : a superficie 

com as arvores e fructos pendentes, o espaço aereo a 
o subsolo. 

II. Tudo quanto for pelo homem incorporado perma
nentemente no solo de modo que não possa ser delle 
retirado sem destruição, fractura ou modificação, taes 
como : a semente lançada na terra, os ediflcios e con
strucções. 

III. Tudo quanto no immovel o proprietario mantiver 
propositalmente, destinado á exploração industrial, 
embellezamento ou commodidade. -

Art. 47. Consideram-se immoveis para os effeitos 
legaes: · 

I. Os direitos reaes sobre immoveis, inclusive o pe
nhor agrícola e as acções que seguram esses direitos. 

I 
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II. As apolices da divida publfca gravadas da clau
sula de inalienabili.dade . 

III. O direito á successão aberta·. 
Art. 48. Os bens de que trata o art . 46, n. III, 

podem, em qualquer t,empo, ser mobilizados . pelo 
proprietario e distrahidos do seu destino, sa Ivo direito 
de terceiro. 

Art. 49. Não perdem a qualidade de immoveis os 
materiaes provisoriamente separados de um predio 
para reparos e melhoramentos deste. 

SECÇÃO II 

BENS MOVEIS 

Art. 50. Suo moveis os bens susceptiveis de mo
vimento proprio ou de transportação por força alheia. 

Art. 51. 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 auctor . 
Art. 52. Os materiaes destinados a alguma construc

ção, emquanto não forem empregados, conservam a 
sua qualidade de moveis, readquirindo essa qualidade 
os provenientes da demolição total de algum predio. · 

SECÇÃO III 

COUSAS FUNGIVEIS E CONSUMIVEIS 

Art. 53. S~o fungíveis os bens moveis que podem ser 
substituídos por outros da mesma especie, qualidade e 
quantidade ; e não fungíveis os que não-se prestam a 
esta substituição. 

Art. 54. São consumíveis os bens moveis, cujo uso 
importa destruição immediata da propría substancia, 
sendo considerados taes os destinados á alimentação. 

SECÇÃO IV 

COUSAS DIVISIVEIS E INDIVISIVEIS 

Art. 55. Cousas divisíveis são as que se podem par~ 
tir em porções reaes e distinctas, formando cada uma 
dellas um todo perfeito. 

~rt. 56. São indivisíveis: 
I. Os bens que não se podem partir sem alteração na 

sua substancia. 
p. Os que, embora naturalmente divisíveis, são pela 

le1 ou vontade das partes considerados indivisíveis . 
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SECÇÃO V 

COlJSAS SINGULARE3 E O0LLECrIVAS 

Art. 57. As cousas simples ou compostas, materiaes 
ou immateriaes, podem ser singulares ou conectivas: 

I. Singulares, quando, embora reunidas, são consi
deradas de per si e independentes das demais. 

II. Collectivas, ou universaes, quando se consideram 
. formando um todo. 

Art. 58. Nas cousas collectivas ' o desapparecimento 
dos indivíduos não importa o da collectividade, salvo 
quando reduzida a um. · 

Art. 59. Na oolleclividade fica subrogado ao indi
Yiduo o respectivo valor, e vice-vérsa. 

Art. 60. O patrimonio e a herança são cousas 
unive:rsaes e subsistem, ainda que i1ão constem de 
cousas materiaes. 

CAPITULO II 

DOS BENS CONSIDERADOS UNS EM RELAÇÃO AOS OUTROS 

Art. 61. Cousa principal é a que tem existencia 
propria, abstracta ou concreta, mas independente de 
outra. Accessoria é aquella cuja existencia suppõe a 
da principal. . . 

Art. 62. A cousa accessoria segue a principal, salvo 
disposição especial. , 
· Art. 63. Os frtictos e produc,tos, assim como os 
rendimentos, entram na classe das cousas accessorias. 

Art. 64. São accessorios do solo : 
I. Os productos organicos da superficie. 
II. Os mineraes contidos no sub-solo. 
III. Quaesquer obras feitas, acima ou abaixo da 

superficie, adherentes d~ modo permanente. 
Art. 65. 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 metal em que se acharem fixados. 

Art. 66 . As bemfeitorias podem ser voluptuarias, 
uteis ou necessarias : · 

§ i. 0 São voluptua.rias 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. 
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§ 2. 0 São·uteis as que augmentam ou facílitam o 
uso da cousa. 

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

Art . 67_. Não se consideram bemfeitorias .os melho
ramentos sobrevindos á cousa sem a intervenção do 
proprietario, possuidor ou detentor. 

CAPITULO III 

DOS BENS EM RELAÇÃO ÁS PESSOAS 

SECÇÃO I 

BENS PUBLICOS E PARTICULARES 

Art. 68. São publicos os bens do domínio nacional 
pertencentes á União Federal, a cada um dos Estap.os e 
aos Municipios. São particulares todos os outros bens 
pertencentes ás demais pessoas, naturaes ou jurídicas. 

Art. 69. Os bens publicos 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 servico ou estabelecimento federal, esta-
doal ou municipa( . 

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

Art. 70. Os bens de que trata o artigo anterior só
mente perderão a inalienabilidade que lhes é peculiar 
nos casos e pela fórrna por que for isso legalmente 
decretado. 

Art. 71. O uso commum dos bens pubÍicos póde ser 
gratuito ou retrilmido, conforme for estabelecido nas 
leis da União, dos Estados ou dos Municípios, a cuja 
administração pertencerem. · 

SECÇÃO U 

BENS DA UNIÃO 

Art. 72. Comprehendem-se nos bens pertencentes á 
União: 

I. A zona de que trata o art. 3° da Constituição. 
II. As ilhas formadas 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 territorio da 
União e de outro paiz. . 

III. Os terrenos de marinha e accrescidos, salvo os 
direitos adquiridos. 
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Considera-se terreno de marinha, uma faixa de 
terra de trinta metros contados clu ponto attingido 
pela preamar média na costa ou nas margens dos rios 
que desaguam no mar, até onde soffrerem a influen
cia do fluxo e refluxo. 

IV. Os despojos tomados ao inimigo e as presas 
tomadas a piratas e corsarios. 

V. Os proprios nacionaes que forem pela União 
julgados necessarios aos seus serviços. · 

VI. As fortalezas, fortes, cidadellas, com todos os 
seus pertences e todo o material db exercito ; bem 
como os navios e material da marinha e de todos os 
ministerios civis. 

VII. O territorio indispensavel para a defern das 
fronteiras com os paizes extrangeiros líxp.itrophes, 
para fortificações, construcções militares, fundação de 
arsenaes e estradas de ferro federaes e outros estabe
lecimentos· ou instituições de co1weniencia federal. 

VIII. Os mares territoriaes, comprehendidos entr.e 
a costa e a linha de respeito, os golphos, bahias, en
seadas, portos .e ancoradouros e os lagos interiores 
navegaveis. 

IX. Os-rios navegaveis e os que se fizerem nave
ga.veis, comtanto que banhem os territorios de mais 

. de um Estudo ou dá Capital Federal, que desagúem no 
oceano ou se extendam ou sirvam de limites a terri
torios extrangeiros. · 

X. As estradas e caminhos publicos construidos ·ou 
adquiridos pela União. . 

XI. Os telegraphos e telephonos estabelecidos, des
apropriados, ou adquiridos por qualquer titulo, pela 
União. 

SECÇÃO I 11 

BENS DOS EST.-\DOS 

Art. 73. Comprehendem-se ·nos bens pertencentes 
aos Estados : 

I. Os bens de toda a especle que constituiam o patri-
monio das antigas Provincias; . 

II. Todos os · que tenham adquirido ou venham a 
adquirir por qualquer titulo. 

m. Os bens que lhes foram attribuidos pelo art. 64 
da Constituição. 

IV. Os bens vagos e heranças vacantes. . 
V. Os rios e lagos navegaveis e os que se fizerem 

navegaveis ; as estradas e caminhos publicas 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 nacioriaes, situados nos seus ter
ritorios, que já lhes tenham sido transferidos por leis 
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federaes ou por .decretos do Governo Federal, e os que 
forem, por este ou pelo Congresso Nacional, declarados 
desnecessurios definitivamente ao serviço da União. 

SECÇÃO IV 

B3 NS DOS 1>1UNICIPIOS 

Art. 7.1. Comprehendem-se nós bens pertencentes a 
cada Município: 
, I. Os que este houver adquirido ou venha a adquirir 
por qualquer titulo legal. 

II. Os do evento e os moveis a que não for achado 
senhorio certo. 

]II. As estradas ou caminhos publicos, os rios e 
lagos navegaveis, circumscriptos pelos limites territo
riaes do Município e excluídos do domínio da União, 
dos Estados e dos particulares ; bem como as feiras, 
mercados, theatros, ruas, praças, passeios, jardins e 
quaesquer logradouros ou estabelecimentos, feitos ou 
adquiridos pelo Município por qualquer titulo legal. 

IV. Os cemiterios publicas e os particulares que 
forem desapropriados pelas Municipal.idades, 

CAPITULO IV 

DAS COUSAS QUE ESTÃO FÓRA DO COMMERCIO 

Art. 75. São cousas fóra do commercio as não 
susceptiveis de apropriação e aquellas cuja alienação 
for prohibida por lei. 

LIVRO III 

:Dos Fa.o1;os Ju.rJ.ctióos 

DISPOSIÇÕES PRE1IMINARES 

Art. 76. Na acquisiçüo dos direitos vigoram as 
regras seguintes : 

I. Adquirem-se os direitos, quer por acto proprio, 
quer por intermedio de outrem. 

II. E' permittido adquirir direito para si ou para 
terceiro. 

III. Os direitos completamente adquiridos dizem-se 
actuaes; 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. 
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Art. 77. Todo o direito é provido de uma acção que 
lhe garante o exercicio. 

Art. 78. Para propor acção em juizo, assim como 
para coritestal-a, é nece3sario ter interesse legi
timo, quer economico, quer de ordem moral. 

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

Art. 79. O perecimento do objecto de um direito im
porta a extincção deste. 

Art. 80; Considera-se perecida a cousa: 
I. Quando perde suas · qualidades essenciaes 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 serre

tirada. 
Art. 81. Se o perecimento da cousa resultar de facto 

contrario á vontade do dono, este terá acção pelos pre
juízos causados, salva a hypothese do art. 164 n. 2 . . 

Art. 82. A mesma obrigação de indemnizar con
tráe aquelle que, sendo incumbido de conservar a 
cousa, a deixa perecer por negligencia. Fica-lhe, entre
.tanto, garantido o direito regressivo contra terceiro 
culpado. · 

TITULO I 

Actos jurídicos 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES GERAES 

· Art. 83. Todo o -acto licito, que tenha por fim im
mediato adquirir, conservar, . modificar ou extinguir 
direitos, se denomina acto jurídico. 

Art. 84. Para validade do acto jurídico exige-se ca
pacidade no agente, objecto licito, e fórma prescripta; 
ou não prohibida por lei. . 

Art. 85. A incapacidade de urna das partes não 
póde ser invocada pela outra em proveito proprio, 
salvo se fôr indivisivel o objecto do direito ou da obri
gação comrnum. 

Art-. 86. As pessoas absolutamentEl incapazes devem 
ser representadas por seus paes, tutores ou curadores 
em todos os actos juridicos, e, as relativamente in
capazes, pelas pessoas indicadas e nos casos declarados 
na Parte Especial. 

Art. 87. Nas declarações da vontade deve altender-se 
mais á intenção de quem as faz do que aos termos 
que emprega. 

Vol, VIU 8 
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CAPITULO II 
/ 

DOS DEFEITOS DOS ACTOS JURIDICOS 

SECÇÃO I 

ERRO OU IGN'ORANCIA 

Art. 88. Os actos juridicos podem ser annullados, 
quando as declarações da vontade houverem sido feitas 
por erro substancial. 

Art. 89. Considera-se erro substancial o que versa 
sobre a natureza do acto, sobre o objecto principal da 
declaração, ou sobre alguma das qualidades essen
cial:'s do mesmo objecto. 

Art. 90. Considera-se igualmente erro substancial o 
que recáe sobre qualidades essenciaes da pessoa a 
quem se refere a declaração. 

Art. 91. A transmissão erronea da vontade, por in
termedio de alguem ou de algum instrumento, póde 
ser arguida de nullidade, nos mesmos casos referentes 
-á declaração directa. , 

Art. 92. A falsa causa sómente vicia o neto, quando 
é expressa como razão determinante ou sob a fórma 
de condicão. 

Art. 93. O erro na indicação da pessoa ou da 
cousa, a que se referir a declaração da vontade, não 
viciará o acto, quando por seu contexto e pelas circum
stancias, se puder verificar a identidade daquellas. 

SECÇÃO II 

DOLO 

Art. 94. Os actos juridicos podem ser annullados por 
dolo, quando este .for causa do acto. 

Art. 95. O dolo accidental dá apenas logar á in
demnisação por perdas e damnos. E' accidental o dolo, 
quando, a despeito deHe, o acto teria sido effeituado, 
embora por modo diverso. 

Art. 96. Nos actos bilateraes o silencio proposital de 
urna das partes sobre o facto ou qualidade e~sencial, 
que a outra tenha ignorado, conslitue omissão dolosa, 
se provo.do for que, sem elle, o acto não se teria rea-
lizado. . 

Art. 97. Póde tambem ser annullado o acto por dolo 
de terceiro, quando tiver havido sciencia de uma das 
~~- . \ 

Art. 98. O dólo comrnettido pelo representante de 
uma das partes obriga o representudo sómente quanto 
a responder este civilmente até a concurrente quan
tia do proveito que teve. 
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Art. 99. Se ambas as partes tiverem procedido com 
dolo, nenhuma p::iderá allegal-Q. para annullor o acto, 
0~1 para :\)edir indemnisação. 

SECÇÃO III 

COACÇÃO · 

Art. 100. A coacção, para viciar a vontade, deve 
ser tal que inspire ao paciente receio fundado de damno 
imminente á sua pessoa, á familia ou aos seus bens, 
igual, pelo menos, ao que possa resultar do acto a que 
é coagido. 

Art. 101. Na apreciação da coacção se terá em mira 
o sexo, a idade, a condição, a saude, o temperamento 
do paciente e quaesquer outras circumstancias que 
possam, ou não, imprimir-lhe gravidade. 

Art. 102. Não se considera coacção a ameaça do exer
cício normal de um direito, nem o simples temor reve-
rencial. ~ 

Art. 103. A coacção vicia o acto, ainda quando exer
cida por terceiro. 

§ 1.0 Se a coacção exercida por terceiro tiver sido pre
viamente conhecida da parte a quem aproveitar, 

· responderá esta solidariamente com o autor ela violen
cio por todas as perdas e damnos causados.-

§ 2. 0 Se a parte ·prejudicada com a annullação elo acto 
niío ti ver tido conhecimento da coacção exercida por 
terceiro, será este responsavel por perdas e damnos. 

SECÇÃO IV 

SIMULAÇÃO . 

Art. 10í. Haver.i simulação nos actos juridicos em 
geral: 

I. Quando constituírem ou transmittirem direitos a 
pessoas diversas daquellas a quem realmente se consti
tuem ou transmittem. 

II. Quando contiverem qualquer deolaração,confissão, 
condição ou clausula que não for verdadeira . 

Art. 105. Haverá simulação .nos actos entre . vivos: 
I. Absoluta, quando as partes os ti verem celebrado 

sem intenção de realizar o acto apparente, ou qualquer 
outro. . · 

II. Relativa, quando as partes os tiverem disfarçado, 
na intenção de realizar outro acto de diversa natureza. 

III. Quando a data dos instrumentos particulares não 
for verdadeira. · 

Art. 106. A simulação, não se considerará defeito 
em qualquer dos casos dos dous artigos antecedentes, 
quando não houver intenção de prejudicar a terceiros, 
ou de violar disposição de lei. 
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Art. 107. Seu simulação for absoluta, sem que tenha 
havido intenção de prejudicar a terceiros ou de violar 

~ disposição de lei, e for assim provado a requeri
mento de algum dos contrahentes, se julg~rá o ac;to 
inexistente. 

Art. 1U8. Nas mesmas circumstancias, senclo a 
simulação relativa, os actos não valerão com o caracter 
apparente que tiverem, mas com o verdadeiro, desde 
que assim possam pr~valecer. 

Art. 109. Sempre que tenha hav.ido intenção de pre
judicar a terceiros ou de violar disposição de lei, os 
contrahentes nada poderão requerer ou allegar emjuizo 
sobre a simulação dos actos, quer em acção de um 
contra o outro, quer contra terceiros. -

Art. 110. Terceiros prejudicados pela simulação, ou 
os representantes competentes do poder publico, no 
interesse da lei ou da fazenda, poderão demandar a 
nullidade dos actos simulados. 

SECÇÃO V 

FRAUDE CONTRA CREDORES 

Art. 111. Os actos de transmissão gratuita de 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 
chirographarios, como lesivos dos seus direitos. 

§ unico. Sómente os credores que já o eram ao 
tempo daquelles actos podem pedir a sua annullação. 

Art. 112. Tambem se consideram lesivos dos cre
dores chirographarios os contractos onerosos do 
devedor insolvente, quando os pactuantes tiverem 
procedido de má le. Esta presume-se, quando a insol
vencia fôr notaria, ou, houver motivo para ser co
nhecida da pessoa que contracta. ,. 

Art. 113. Se o adquirente dos bens do devedor in
solvente ainda não tiver pago o preço e este fôr, 
approximadamente, o corrente, desobrigur-se-ha de

, positando-o em Juizo, com citação edital de todos os 
interessados. 

Art. 114. A acção rescisoria, nos casos dos arts. 111 
e 112 sómente se poderá intentar contra o devedor in• 
solvente e a pessoa que com elle celebrou estipulação 
considerada fraudulenta, _ 

Art. 115. O credor chirographario, que recebe do 
devedor insolvente o pagamento da divida ainda não 
vencida, fica obrigado a repôr á massa tudo quanto 
recebeu. 

Art. 116. Presumem-se fraudatorias dos direitos do$ 
outros credores as garantias de dividas ainda não ven
cidas que o devedor insolvente tiver dado a algum cre
dor chirographario. 
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Art. 117. Presumem-se, porém, de boa fé e valem: 
I. Os negocios ordinarios indispensaveis á manu

tenção de estabelecimento mercantil, agrícola ou in- · 
dustria l do devedor. 

II. Os pagamentos de divida vencida. 
III. Os actos pelos quaes o devedor contráe novas 

dividas, ainda que estas sejam garantidas. 
Art. 118. Annullados os actos fraudulentos, a van

tagem resultante reverterá em proveito ela massa. 
§ unico. Se os actos revogados tinham por unico 

objecto attribuir direitos de preferencia, por hypotheca, 
anticllrese ou penhor, a sua nullidade importará só
mente a perda da preferencia. 

CAPITULO III 

DAS MODALIDADES DOS ACTOS JURIDICOS 

Art. 119. Considera-se condição a clausula que faz 
depender de algum acontecimento futuro e incerto a 
efficacia do acto jurídico. 

Art. 120. São permittidas, em geral, todas as con
dições que não fo,rem expressamente -prohibidas por 
lei. Entre as , prohibidas incluem-se aquellas que ti
rem todo . o effeito ao acto, ou o tornem subordinado 
ao arbítrio de uma das partes. 

Art.· 121. As condições physicamente impossíveis e 
as de não fazer uma cousa impossível reputam-se 
inexistentes; as juridicamente impossíveis . invalidam 
os actos a ellas subordinados. 

Art. 122. Não se coó.sidera condição a clausula que 
não deriva, exclusivamente, .da vontade dos agentes, 
mas decorre necessariamente da natureza do direito 
a que accede. 

Art. 123. Se a efficacia de um acto jurídico depen
der de condição suspensiva, emquanto esta se não 
cumprir, não se terá adquirido o direito que o acto 
visa estabelecer. 

Art. 124. Se depender de condição resolutiva, em
quanto esta se não realizar, a efficacia do acto jurídico 
se manterá e o direito que este estabelecer, poderà ser . 
desde logo exercido; mas, verificada a condição, · 
extingue-se o direito para o fim de voltar ao seu mitigo 
estado. 

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

Art. 125. Reputa-se cumprida com respeito aos effei
tos jurídicos a condição cujo implemento for mali
ciosamente impedido pela parte em cujo detrimento se 
realizar. 
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Ao contrario, reputa-se não cumprida a condição 
maliciosamente cumprida pela parte a quem aproveita 

~ o seu implemento. 
Art. 12ô. Ao titular do direito eventual, no caso de 

condição suspensiva, é permittido exercer os actos 
destinados a conservai-o. 

Art. 127. Se alguem dispuzer de uma cousa, Eob 
condição Sllflpensiva, e, na pendencia desta, fizer novas 
disposições sobre a mesma, as ultimas se invalidarão 
com o implemento da condição, S3 com ellas forem 
incompatíveis. 

Art. 128. O termo inicial suspende o exercício, mas 
não a acquisição do direito. 

Art. 129. Ao termo inicial applicam-se as disposi
ções dos arts. 126 e 127, referentes á condição suspen
siva, e, ao final a disposição do art. 124, relativo á 
condição resolutiva. 

Art. 130. Salvo disposição em contrario, compu
tam-se os prazos excluindo o dia de seu inicio e in-
cluindo o de seu vencimento. · 

§ 1. 0 Se 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. 131. Nos testamentos, o prazo presume-se em 
favor do herdeiro ; e, nos contractos, em favor do de
vedor, ·salvo se do teor do instrumento ou das cir
cumstancias resultar que foi estabelecido em favor do 
credor ou de ambos. 

Art. 132. Os actos entre vivos, sem prazo, são exequi
veis desde logo, salvo se a execução tiver de ser feita 
em logar diverso ou depender de tempo . .. 

Art. 133. 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 ACTOS JURIDICOS E DA SUA PROVA 

Art. i34. A Yalidade das declaracões da vontade não 
depende de fórma alguma especial; senão nos cnsos em 
que a lei expressamente o exigir. 

·Art. 135. 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. 136. As declaracões constantes de documentos 
assignados, presumem-se verdadeiras em relação aos 
signa ta rios. 

§ w1ico . As enunciações, porém, que não tiverem 
relação directa com as disposições principaes ou com 
a legitimidade das partes, não dispensam de outras 
provas as pessoas interessadas na verdade das mesmas 
enunciações. 

Art. 137. O assentimento ou autorisação de alguem, 
necessaria para a vnlidadê de algum acto, deverá ser 
provada do mesmo modo que este, e constar, sempre 
que for possível, do proprio instrumento. -

Art. 138. Quando as partes celebrarem um contracto 
com a clausula de não valer sem instrumento publico, 
este será da substancia do acto. 

Art. 139. O instrumento publico é da substancia 
do acto: 

I. Nos pactos ante-nupciaes e nas adopções. 
II. Nos contractos tendentes á constituiç11o ou trans

lação de direitos reaes sobre imrr.oveis de qualque_r 
valôr, salvo quanto ao penhor agrícola. 

Art. 140. O instrumento particular, feito e assignado, 
ou sómente assignado por quem estiver no goso da 
livre disposição e administração dos seus bens e sub
scripto por duas testemunhas, prova obrigações con
tractuaes de qualquer valor, mas os seus effeitos, bem 
como a cessão em relação a terceirqs, dependerão de 
sua transcripção no registro publico. 

§ unico. A prova que induz o instrumento particular 
pôde i;;er supprida por confissão e por outros meios de 
·prova legal. 

Art. 141. 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 publicos ou particulares. 
IV. Testemunhas. 
V. Presumpção. 
VI. Exames e vistorias. 
VII. Arbitramento. 
Art. 142. 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, extrahidas por elle, ou sob as 
suas vistas e por elle subscriptas; bem assim os 
traslados de autos, se forem concertados por outro 
escrivão. 

Art. 143. Terão tambem a mesma força probante 
os traslados e as publicas-fórrnas extrahidas por official 
publico, de instrumentos ou documentos lançados . em 
suas notas, sendo conferidas e concertadas p3r outro. 

Art. 14i. Os trasladas de que tratam os artigos an
tecedentes, ainda que não concertados, serão consi-



64 CODIGO CIVIL l3RAZILEIRO 

derados instrumentos publicos, se os originaes tiverem 
• sido produzidos em juizo para prova de algum acto. 

Art. 145. Todos os escriptos de obrigações que forem 
redigidos em lingua extrangeira, para produzirem effei
tos legaes, deverão ser traduzidos no idioma nacional. 

Art. 141:L A prova de testemunha fóra dos casos 
exceptuados, só ê admissivel nos contractos cujo valor 
não for superior a um conto ele réis. 

§ unico. Qualquer que seja o valor do contracto, 
a prova testemunhal é aclmissivel como subsidiária 
ou complementar da prova por escripto. 

Art. 147. Não podem ser admittrdos como teste
munhas: 

I. Os loucos de todo o genero. 
II. Os cegos e surdos, quando o conhecimento do 

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

III. Os menores de quatorze annos. · 
IV. O que ti ver interesse no objecfo do litigio ou for 

ascendente ou collateral em segundo gráo, por consan
guinidade ou affinidade, de alguma das parles. 

V. Os conjuges. 
Art. 148. Podem excusar-se de ser testemunhas todas 

as pessoas que, por seu estado ou profissão, devam ser 
depositarias de segredo alheio. · 

CAPITULO V 

DAS NULLIDADES 

Art. 149. E' nullo o acto jurídico : 
I. Quando · praticado por pessoa absolutamente in-

capaz. - . 
II . Quando fôr illicito, ou impossível, o seu objecto. 
III. Quando não revestir a fórma prescripta por lei. 
IV. Quando for preterida alguma solemnidade que a 

lei considere essencial para a sua fórma. 
V. Quando a lei taxativamente o declarar nullo 

ou lhe negar effeito. 
Art. 150. As nullidades do artigo antecedente podem 

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

§ unico. Devem ser pronunciadas pelo juiz, quando 
conhecer do acto ou de seus effeitos e as encontrar 
·provadas, não lhe sendo permitt'ido suppril-as, ainda 
a requerimento das partes. 

Art. 151. E' annullavel o acto jurídico: 
I. Por incapacidade relativa do agente. 
II. Por vicio resultante de dolo, erro, coacção1 simu

lação, ou fraude. 
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Art. 152. O acto annullavel pôde ser ratificado pelas 
partes, salvo direito de terceiro. 

A ratificação retroage á data do act,). 
Art. 153. O acto de ratificacão deve conter a substan

cia da obrigação e a declaroção da vontade de rati-
fical-a. · 
· Art. 154'. E' excúsada a ratificação expressa, quando 
a obrigação já tiver sido cumprida em parte pelo 
devedor que conhecia o seu vicio. 

Art. 155. A ratificação expressa, assim como a ex
ecução voluntaria da obrigação mmullavel, nos termos 
dos artigos antecedentes, importa renuncia a todos 
as acções ou excepções que o devedor podia intentar 
ou oppor. 

Art. 156 As nullidades do art. 151 ni.ío teem effdilo 
antes de julgadas por sentença, nem podem s3r pro
nunciadas da officio; sómente pelos interessados 
podem ser allegadas e aproveitam só aos que os 

· allegam, salvo o caso de solidariedade ou indivisibili
dade. 

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

Art. 157. A nullidade parcial de um aclo não preju
dicará a parte valida, quando esta for separavel. A 
nullidade da ol;l.rigação principal implicorú a dos obri
gações accessorias, mas a nulHdade d,estas não induz 
a da o~rigação principal. 

Art . 158. As obrigações conlrahidas por menores, 
entre quatorze e vinte um e 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 cura.dor que 
nelle devia intervir; 

Art. 159. O menor entre quatorze e vinte e um an
nos não pôde invocar a su:1 idade p1ra eximir-se de 
uma obrigaç,ão, se dolosamente n occultou, cfuando 
inquirido pela· outra parte; ou se espontaneamente se 
declarou maior, na occasião de se obrigar. 

Art. 160. O menor entre quatorze e vinte e um an
nos é equiparado ao maior em relação ós obrigações 
:eesultantes dos netos illicitos pelos quaes deva re
_sponder. 

Art. 161. Ninguem póde reclamar o que _pagou ao 
incapaz em virtude de uma obrigação annultada, se 
não provar que a importancia paga reverteu em pro
veito do mesmo incapaz. 

Art. 162. Annullado o acto, as partes seriio re.., 
stituidas ao estado cm que se achavam untes de prati
cal-o; não sendo possivel a resLituição, ~erlí.o in
demnizadas de modo equivalente. 

Vo!. YIII 9 
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TITULO II 

Actos illlcitos 

Art. 163. Aquelle que, por acção ou omissão vo
luntaria, negligencia ou imprudencia, offende direito 
de outrem fica obrigado a reparar o damno causado . 

A determinação da violação ou offsnsa e avaliação 
da responsabilidada regulam-se pelas disposiçõas dos 
Títulos VII e IX, . Capitulo II, do Livro III da Parte 
Especial deste Codigo. 

Art. 164. Não constituem netos illicitos : 
I. Os praticados em legLtima defesa ou no exercicio 

regular de um direito reconhecido. 
· II. A deterioração ou destrulção da cou.:3a alheia, 

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

sómente quando as circumstancias o tornarem abso
lutamenle nece sario, não excedendo os limites do 

. indispensavel para a remoção do perigo. 

TITULO III 

Prescripçüo 

CAPITULO I 

DISPOSiÇÕES GERAES 

Art. 165. A renuncia da prescripção póde ser ex
pressa ou tacita, e só é valida sendo feita depois de 
consummada esta, sem prejuizo de terceiro. 

Quando t:icita, presume-se com . qualquer facto do 
jnteressado que S:lja incompatível com a prescripção. 

Art. 160. A prescripção póde ser allega'.Cla pela parte 
R quem aproveita e em ._qualquer instancia. 

Art . 167. ' As pessoas jurídicas estão sujeitas aos 
effeitos da prescripção e podem invocal-os sempre que 
lhes u provcilar . 

Art. 168. Fica salvo ás pessoas legalmente priYad.as 
da administração dos seus bens o direito regressivo 
eontra os seus representantes legues, quandJ a pre
scri pção for devida á negligencia ou dolo destes. 

Art. 169. A prescripção iniciada c')ntra uma pessoa 
continúa a correr contra o seu herdeiro .. 

Art . 170 . O juiz 115.o póde supprir, de officio, a allega
çüJ da prescripção. 

Art . 171. C0m o princip1l prescrevem os direitos 
ac~essorios. 
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CAPITULO II . 

DAS CAUSAS QUE IMPEDEM OU SUSPENDE:\! A PRESCRIPÇÃO 

Art. 172. Não corre a preséripção : 
I. Entre coi1juges, ria constancia do matrimonio. 
II. Entre ascendentes e descendentes, durante opa

.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 que lhes são equiparadas, 
-contra o depositante, devedor, mandante e pessoas 
representadas ou seus herrleiros, quanto ao direito e 
-obrigações relativas aos h3ns confiados á sua guarda. 

Art. 173. Tambem não corré a prescripção : 
I. Contra os incapazes de que trata o art. 5°. 
II. Contra os ausentes do Brazil ·em serviço publico 

da União, dos Estados ou dos Municipios. 
IU. Contra os que se acharem servindo na armada e 

no exercito nucionu.es, em tempo de guerra e em-
(Itmnto esta durar. _ 

Art. 174. Não corre igualmente: 
I. Pendendo condição suspensiva. 
II. Não estando vencido o prazo. 
III. Pendendo acçõ.o de evicção. 
Art. 175. A suspensão de prescripçuo em favor de 

um dos credore_ssolidarios só aproveita aos outrus, se 
o objecto da obrigação for indivisivel. 

CAPITULO III 

DAS CAU3AS, QUE INTERRO:\IPEM A PRESCRIPÇÃO 

Art. 176. A prescripção interrompe-se: 
I. Pela citação pessoal feita ao devedor, ainda que õr

<lenada por juiz incomp3tente. 
II. ·pelo protesto, nas condições do numero anterior-. 
III. Pela apresentação do titulo de credito cm juízo de 

inventario ou cm concurso ele credores. 
IV. Por qualquer acto judicial que constitua em mórn 

o devedor. 
V. Por qualquer acto inequivoco, ninda que extra

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

Art. 177. A prescripção interrompida principia a. 
correr de novo da data elo acto que a interrompeu, ou 
do ultimo neto pratictado no process'J paro. a sua in"' 
terrupçüo. · 
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Art. 178. Em cada um dos casos do art. 176, a in· 
terrupçõ.o póde ser promovida: 

I. Pelo proprio titular do direito em via de pre-
scripção. 

II. Por quem legalmente o represente. 
III. Por terceiro qu~ tenha legitimo interesse. 
ArL 179. Não importa interrupção da prescripção 

a citação nullfl por vicio de fórma, por circ11mducção 
ou por perempção da instanci& ou du acção. 

Art . 18 . A interrup<Jà') da prescripçãn feita por um 
dos credores não aproveita aos outros; assim tambem, 
a interrupção feita u, devedor ou herdeiro commum 
nõ.o prejudica aos demais co-réos. 

§ 1. 0 A interrupção, porém, feita por um dos credores 
solidarias aproveita nos outros ; assim como a inter
rupção feita ao devedor solidaria prejudica aos demais 
e aos seus herdeiros .. 

§ 2. 0 A interrupçã1l feita a um dos herdeiros do de
vedor solidario não pr,~judica aos outros herdeiros ou 
deyedores, senão q-qando se trata de direitos e obriga
ções inclivisi veis. 

§ 3. 0 A interrupção em relação ao devedor principal 
prejudica a.o fiador. 

CAPITULO IV 

DOS PRAZOS DA PRESCRIPÇÃO 

Art. 181. O prazo ordinario da. prc~scrlpção das 
accões pec:;soaes é da trinta ann0s, e o d::ts reaes é 
de 0dez annos, entre pr·esentes, e de vinte armos, entre 
ausentes, contados do dia em que pod~riam ter sido 
propostas. 

Art. 182. Prescreve : . 
§ 1. 0 Em dez dias, contados do respectivo acto, a 

o.cção do marido para a annullação do cnsamento con
traüido com mul11e1· já desvirgina.ela. 

§ 2. 0 Em ttuinze dias, a acção do comprador contra 0 
vendedor para haver abatimento do valor- ajustado, ou 
o preço, perch's e rlamnos ela cousa movel vendida 
com vicio redhibitorio, contado o prazo da tradição da 
cousa. 

§ 3. 0 Em dous mez13S, a acção cio marido para con
testar a legitirnidad.3 do filho nascido de sua mulher, 
contado o prazo rlo nt1scimeN.to, se nessê:l occasiõ.o elle 
se achava presente. 

§ 4, 0 Em treR mezes: 
J. A mesma acção do 1iaragrapho anter·i,Jr, seo marido 

se acho.va aus:mte, on lhe occultararn o nascimento, 
contado o prozo do dia de sua volta ú cns 01 conjugal, no 
primeiro caso, e da data d•) conhecime11Lo do facto, no 
segundo. -
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II. A acção do pai, tutor ou curador, para a annul
lação do casamento do filho, tutelado ou curatelado, 
contrahido sem o seu consentimi=mto ou supprimento 
-do juiz, contado o prozo do dia do casamento. 

§ 5. 0 Ii:m seis rnezes: 
I. A ncção do conjuge coacto paru a annullação do 

respectivo casamento, contado o prazo do dia em que 
tiver cessado a coacção. . 

.I L A acção para a annullaçõo do casamento de _ 
pessoa incaJ_Jnz de consentir, quer promovida por ella 
mesma, quando se tornar capaz, quer por seus repre
sentantes legaes, quer por seus h3rdeiros, contado o 
prazo do dia em qne tiver cessado a incapacidade, no 
primeiro caso, do casamento no segundo, e da morte do 
incapaz, quando esta tiver occorrido durante a inca
pacidade, no ·terceiro. 

III. A acçõo de annullação do casamento da menor 
-de quatorze unnos e do menor de dezeseis, contado o 
pra7o cto · dia em que o menor attingir aquella idade, 
-se for por elle promovida, e, da data do casamento, 
quando o for por seus represen tnntes legaes. 

IV . A acção do comprador coutra o vendedor para 
haver abatimen~o do valor ajust/:jdo, ou o preço, per
<las e damnos, da cousa immovel vendida com vicias re
dhibitorios, contado o prazo da tradição da cousa. 

V. A acção dos hospedeiros, estala iacleiros ou for
necedores . de viveres destinados ao cousumo no pro
prio estabelecimento pelo preço da hospedagem ou 
dos alimeutos fornecidos, contado o prazo do ultimo 
;pagamento. 

§ 6.o Em um anno: · 
I. A acção do doadôr para a revogação da do~ção, 

nos casos em que tenha logar, contado esse prazo do 
dia em que tenha conhecimento elo facto que auctorisa 
-a dita acção. 

II. A acção d1 segurado contra o segurador e vice
versa, se o facto que a autorisa se verificar no po.iz, 
contado o prazo do dia em que o interessado tiver 
conhecimento do mesmo facto. 

III. A acção do filho para. desobrigar e reivindicar 
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 ottingido o maior idade. 

IV. A acção dos herdeiros do filho, no caso do nu
mero anterior, contado o prazo do. data do falleci
mento, se o filho tiver morrido durante o. menori
<lade, e bem ossim o. do seu representante legal, 
quando o pai tiver perdido o patrio poder, correndo 
-0 prazo de:-sa data em diante. 

V. A acção de nullidade da partilha, contado o prozo 
-da dato em que houver passado em julgado a respectiva 
sentença. , 

VI . A acçéio dos professores, mestres ou repetidores 
-de sciencia, litt.eratura ou arte,. pelas lições -que derem, 
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pagaveis por periodos não excedentes a um mez, con
tado o prazo do termo de cada período vencido. · 

YlL A acção dos donos de pensl:í.o permanente ou 
casas de. educação ou de instrucção, pelo preço da 
pensão ou instrucção dos seus pensionistas, alumnos 
oq aprendizes,. contado o prazo do vencimento de cada 
pr.estação. 

VIII. A acção dos serviçaes, operarias e jornaleiros 
_pelo pagamento dos seus salarios, contado o prazo 
da: ·data em que terminou o i;:erviço. 

IX. A acção dos tabelliães e outros officiaes do juizo, 
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 salario. 

X. A acção dos medicos, cirurgiões ou pharmaceu
ticos, por suas visitas, operações ou medicamentos, 
correndo o prazo da data do ultimo serviço prestado. 

XI. A acção elos advogados, solicitadores, curadores, 
pe,ritos e procuradores judiciaes, para o pagamento de 
seus honorarios, contando-se o prazo do vencimento 
do contracto, da decisão do processo, ou da revogação 
do mandato. . 

XH. A acção do proprietario do predio para reivin
dicar ou exigir qualquer indemnisação do proprietario 
de outro ao qual se fôi juntar, por força natural vio
ento, porção de terra destacada do primeiro, 

Xl II. A acção dos herdeiros do fllho para prova da 
legitimidade da fifü1ção, ci.mtado o praso da data do 
sou fallecimento, se houver morrido ainda menor ou 
ncapaz. · 

§ 7. 0 Em dous annos: 
I. A ncção do conjuge para u 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

detlniti vamente julgado por sentença condemnatoria; 
e) de defei to physico, irremediavel e anterior, e 

qualquer molestia grave, incuravel e transmissível, 
contado o prazo da data do casamento. 

II. A acção dos credores de diYida inferior a cem mil 
reis, exceptuadas as c,mtcrnpladas nos ns VI a vm do 
paragrapho anterior, correndo o prazo do respectivo 
vencimento, se este tiver sido fixado, e, no caso con
trario, do dia em que foi contrahida. 

III. A acção dos profe5sores, mestres e repetidores de 
sciencia, Htterotura ou arte, cujos honorarios sejam 
estipulados em ,prestações correspoodentes a períodos 
maiores de um mez, contado o prazo da ultima pre
stação vencida. 

IV. A acção dos engenheiros, archilectos, agrimen
sores e estereometras, por seus honorarios, 1.:ontado-
0 prazo da terminação dos seus trabalhos. 

v. A acção do segurado contra o segurador e vice
verso , se o facto que a autorisa se ver.iflcar fóra do 
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Brazil, contado o prazo do dia em que o interessado 
tiver conhecimento do mesmo facto. 

VI. A accão do conjuge ou seus herdeiros neces
sarios pará annullar a doação feita pelo conjuge 
adultero ao seu cnmplice, contado o prazo da data da 
dissolução do casamento. 

§ 8. 0 Em trez annos : 
A aeção do vendedor para resgatar o immovel ven

d1do, contado da data da respectiva escriptura, quando 
prazo menor não for fixado no contracto. 

§ 9. 0 Em quatro annos: -
I 

I. Contados da dissolução do casamento, a acção da 
mulher para : 

·a) desobrigar ou reivindicar os immoveis do casal 
que o marido tenha grarndo ou alienado sem sua ou
torga ou supprimento do juiz ; 

b) annullar as fianças e doações; feitas pelo marido, 
fóra elos casos ela lei ; ,_ 

e) garantir-se contra o marido em razão de seu dote 
ou de outros bens seus sujeitos á administração da
quelle. 

II. A acção dos herdeiros da mulher nos casos dos 
Iettras a, b e e, do numero anterior, quando ella tiver 
falleciclo sem o inzer, contado o prazo da data do falle-
cimento . · 

III. À acção da mulher ou seus herdeiros poru des• 
obrigar ou reivindicar os bens dotaes alienados out 
gravados pelo marido, contado o pra~o da dissolução 
do casamento. ; 

IV. A acção do interessado para provar a causa da 
desherdação e a do deshcrdado para impugnai-a, con
tado o prnzo da al1ertura da successiío . 

V. A acção de annullç1ção ou rescisão de contrnctos, 
para os qunes não tenha sido estabelecido menor 
prazo, conta~lo 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 netos elos incapazes, elo dia em 

que cessar a causo respectirn; 
d) em relação aos actos dn mulher casada, do dia 

da dissolução do casamento. 
§ 10. Em cinco annos : 
L As prestações de pensões alimenticias. 
II. As preslnções de rendas perpetuas ou vitalicias. 
III. Os juros ou quaesquer outras prestações accesso-

rias pagaveis annualmente ou em periodos mais curtos. 
IV. Os alugueis de preclio rusticu ou urbano. 
V. A acçao civil fundada na offensa ao direito auctoral, 

contado o praso ela data da contrafaccão. 
VI. As dividas passiYas da União, dos Estados e elos 

Municipios. 
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§ 11. Em dez 011110s, contados da abartura da succes
sfio, a acção do interessado para a prova da causa que 
'excluo o herdeiro da mesmo successão. 

Art. 183. Os casos de prescripção, não previstos 
neste. codigo, serão regulados, quanto ao pruzo, pelo 
art. 181. 

PARTE ESPECIAL 

LIVR O P RIMEIRO 

:Oir e:i:to de Fa:n:,d1ia, 

TITULO I 

Ca s a 1nenlo 

CAPITULO I 

DAS FORMALIDADES PRELIMlNARES 

Art. 184. A habilitação para casamento faz-se perante 
o official do registro civil com a exhibição dos seguintes 
documenlos : 

J. C"!rtidiio de idade ou provo equivnlente. 
II. Declaração do estado, do domicilio e da re,;;iclencia 

cotual elos contrnhentes e de seus paes, se forem co-
nhecido!'. , 

III. Anctorizoçiío das pess ms-sob cuja dependencia 
legal estiverem, ou o suppr-iment.o judicial. 

IV. Declaroçõ.o de duas testemunhas moiores, pa
_rentes ou estranl1os, que attestem qonhecel-os e affir
mem o inexislencia de impedimento que os inhiba de 
casar-se. 

V. Certidão de obilo do conjuge fallecido- ou da an
nullaçuo do casomento anterior. 

§ unico. Se algum dos contrnhentes houver residido 
a maior parte do ultim'.) anno em outro Estado, 
deverá provar que o dsix,m sem impedimento para 
casar-se, ou que desoppareceu o que existia. 

Art. 185. A' Yista destes documentos, exhihidos 
palos contrahcntcs, ou por seus procuradores, o offi
cial do registro redigirá o edital de casamento, que 
será nfflxado e conservado, por espaço ele 15 dias, em 
logar ostensivo do edificio onde se celebrarem os ca
.samentos e publicado p2la . imprensa, onde a houver. 

§ 1. 0 Se decorrido eese prazo não apparecer quem 
opponha impedimento e nõo lhe constar algum dos que 
lhe incumbe declarar de ofticio, o official cio registro 
eertificará ás portes que estão habilitados paro casar-se 
dentro dos tres rnezes seguintes. 

§ 2. 0 Se os contrahentes residirem em localidades dif
ferentcs, em ambas far~se-ha a publicação dos editncs. 
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Art. 186. O registro dos edilaes será feito no cartorio 
do official que os h1m\1er publicado, e dos mesmos dar
se-ha certidão n quem pedir. 

§ unico. A autoridade. competente, em casos ur
gentes, poderá dispensar n sua publicação, desde que 
lhe sejam apresentados os documento3 exigidos no 
irt. 181'. 

CAP1TULO II 

DOS I MPEDIMENT OS 

Art. 187. São prohibidos de casar : 
I. Os ascendentes com os descendentes, S3jü o pa

rentesco legitimo, natural ou civil. 
n. Os affins em linha recta, seja o vinculo legitimo 

~u natural. 
III. O adaptante com o conjugo do ad,)ptndo, e o 

- adaptado com o conjuge do adaptante. 
IV. O.s irmãos, legttimos ou illegitimos, germanos 

ou não. . 
V. O ndopt<Jdo com o filho que ~3.iha sobrevindo ao 

pae ou á mãe ndoptiva. 
VI. As pessoas 1igadas por outro casamento. 
VII. O conjuge adultero com o seu co-réo conde

mnado como tal. 
VIII. O conjuge .e:obrevivenle com o quA foi conde

mnarlu comJ autor ou curnplice de homicídio vollm
turiu ou tentativa de humicidio contra a pessoa do 
outro conjuge. 

IX. As pessoas que, por qualquer motiYo, se acha
rem Ct ,actas, e não forem capHzes de dor o S3U . con
sentimeuto, ou nõ.o puderem manifestal-o de modo 
i11equivoco. 

X . O raptor com a raptada, emq11unto esta não esti
ver em l11gar segnro e fóra do pMer delle. 

XI. Os que estiverem sob o patrio poder, ou sob tu
tela, ou curutela, emquanto não obtiverem o necessariq 
eonsentimento ou supprimento deste. 

XII. As mulheres men::>res de quatorze annos e cs 
homens menores de dezeseis. 

XIII. O viuvo ou a viu,·a que tiver filho do conjuge 
:fallcciclo, emquanto não fizer inventario dos bens do 
casal. " 

XIV. A mulher viuva ou separada do marido p0r nul
lidnde ou nnnullaçã• 1 drJ cflsament0, até dez mezes 
depois do. viuvez ou d11 l:ieparação Judicial dos corpos, 
salvo se, nntes de terminado o referido prazo, der ú luz 
algum filho 

XV. O tutor ou curador e os seus descendentes, 
ascendentes, irmãos, cunha d, ,s ou sobrinhos, com n 
pessoa tuLelada ou curatelada, emquanto não cessar a 
tutela ou cL1r,ttela, e não esli verem saldadas as res
pectivos contas, snlv, permissão paterna ou materno. 
manife;.; tada em escripto aulhentico ou testamento. 

Vol. VIII iO 
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XVI__. O jüiz, ou escrivão e seus descende.ntes, ascen
p.entes, irmãos, cunhados, ou sobrinhos, com orphão 
ou viuYa da circumscripção territorial onde um ou 
outro tiver exercicio, salvo licença especial da autori
dade judiciaria superior. 

Art. 188. A affinidade illicita só se pôde provar por 
confissão espontanea dos ascendentes da pessoa im
pedida que, se outro effeito lhe não quizerem dar, 
poderão t'azel-a em segredo de justiça. 

§ unico. A filiação natural, porém, prova-se não .só 
por confissão espontanea, senão tambem por qualquer 
dos modos prescriptos no art. 36L 

Art. 189. Para o casamento dos menores de vinte e 
um mmos faz-se preciso o consentimento de ambos os 
paes, quando legitimos . 

Art. 190. Se houver dissentimento, prevalecerá a 
vontade paterna, salvo ·o caso ele separação de corpos. 
em que prevalecert'I a do conjuge a quem couber a 
posse dos filhos. 

§ unico. Tratando-se, porém, de poes illegitimos, 
lJastarú o consentimento do que houver reconhecido 
o menor, ou o consentimento materno, na falta de 
reconhecimento. · 

Art. 191. Até o momento da celebração do casamento 
podem os paes e tutores retirar o seu consentimento. 

Art. 192. A denegação do consentimento, quando 
injusto, póde ser suppridà pelo juiz, com recurso para 
o. instancia superior. 

CAPITULO III 

DA OPPOSIÇÃO DOS IMPEDIMEKTOS 

Ai't. 193. Os impedimentos do art. 187, ns. Ia XII~ 
podem ser oppostos : 

J. Pelo official do registro civil. 
II. Por quem presidirá celebração do casamento. 

· III. Pbr qualquer pessoa maior qt1e apresente decla
ração escripta, com sua assignatura, e acompanhada 
das provas do facto que allegar. 

§ unico. Sé as p1·ovas não puderem ser apresen
tadas na occasião, indicará o declarante, precisa
mente, o lugar onde existem, ou: pelo menos, duas 
testemunhos residentes no Municipio, que attestem o 
existencia do impedimento. 

Art. 19i. O.:s outros impedimentos só poderão ser 
oppostos: 

I. Pelos parentes, em linlla- · recta, de um dos nu
Lentes, sejam consanguíneos ou affins. 

II. Pelos collacteraes, até segundo grão, sejam con
sanguíneos ou affins. 

Art. 195. O official do registro civil dará nos nubentes 
ou aos seus representantes uma declaração do impe-
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dirnento opposto, contendo os motivos e as provas deste, 
e o nome do im pediente, q.uando o impedimento não 
tenho. sido opposto de officio. 

§ unico. Fica salvo aos nubentes fazer a prova con
traria ao impedimento e promover as acções civis e 
criminaes contra o_ impediente de mó. fé. 

CAPITULO IY 

DÁ CELEBRAÇÃO DO CASAMENTO 

Art. 196. O casamento será celéhrado no dia, hora 
e lugar designados previamente pela autoridade que 
tiver de presidir ao acto, mediante requisição dos 
contrahentes que se mostrarem habilitados e com a 
certidão do art. 185 § 1 °. 

Art. 197. A celehrac5o se fará na casa dos audien 
cias, com toda a publicidade , a p! irtas abertas, em ·. 
presença, pelo rn:enos, de duas testemunhas, que po
derão ser parentes elos controhentes, ou em outro edi
ficio publico ou particular, em caso de forço. maior, ou 
por concessão do juiz, a aprazimento dns partes. 

§ unico. Quando o casamento for feito em casa par
ticular, esta. conserrnrâ as portas abertas, durante o 
acto, e as testemunhas seri'.ío quatro, se um ou ambos 
os contrRhentes não souberem escrever. 

Art. Hl8. Presente--s os contrahentes, por si ou por 
procurador especial, as testemunhus e o official elo re
gistro, o presidente do acto, ouvida de ambos a affir
mação de que persistem na intenção de realizar o 

· casamento e que o fazem por li\Te e espontanea von
tade, o declarará celebrado, nestes termos: 

e< De' accordo com a vontade que ambos acalJuis de 
affirmarperante mim, ele vos receberdes por marido e 
mulher, em nome da lei, eu· vos declaro .unidos pelo 
cosamento.>, 

Art. 193. O casamento será il1scripto no registro, im
mediatamente apús a celebração. 

A inscripção serü assigna.da pelo presidente do octo, 
os e1=;posos, as tes_temunhas, o ofticial do registro, e 
deverá conter: 
. I. Os nomes, prenomes, dotas de nascimento, profis-

stio, domicilio e reslclenciu actuul elos esposos. · 
IL Os nomes, pr2nomes, datas de nascimento ou 

morte, quando esta houYer occorrido, domicilio e resi
dencia actual dos paes. 

III. Os nomes e prenomes do conjuge precedente e 
a data dn dissolução do cosamento anterior. 

IV. A data da publicação e ela celebração do casa-
mento. · 

V. A mençuo dris peças apresentadas ao officinl do re-
gis tro. · 

v I. Os nQmes, prenomes, profissão, domicilio e re
sidenciu actunl elas testemunhas. 
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VII. O regimcn do casamento com declaraçí'.ío da dota 
e do cartorio em cujas notas foi pussada a escriptura 
ante-nupcial, quando o regimen não for o_ ela com
munhão ou o legal estabelecido no tit. III deste livro 
para certos casamentos. 

VIII. A manifestação e o motivo do consentimento 
dado por escripto. 

Art. 200. O instrumento dd consentimento do casa
mento deverá ser integralmente transcripto na escri
ptura ante-nupcial. 

Art. 201. A celebração do casamento será imme-
diatamerite suspensa; se algum dos contrahentes: 

I. Recusar fazer o affirmação solemne da sua vontade. 
II. Declarar que esta não é livre e espontanea. 
III. Manifestar-se arrependido. 
§ unico. A retractação do contrahente que deu 

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

Art. 202. No caso de molestia grave de um dos·con
trnhentes, o presidente do acto será obrigado a .ir rea
Jizal-o em ca~a elo impedido, e ainda de noite, perante 
quatro testemunhas que saibam ler e escrever. 

§ unico. A falta ou o impedimento do auctoridade 
competente para presidir ao acto do casamento será 
supprida por qualquer dos seus substitutos legaes, 
e a do official do registro civil por outro acl hoc, no
meado por quem presidir a esse o.elo. O termo avulso 
lavrado por este será lançado no livro do registro no 
prazo mais breve possível. 

ArL. 203. O official do registro, mediante despacho 
da autoridade compet~mte, ú vista dos documentos 
exigidos no art. 181' e independe11te dos proclumos, 
dará a certidão de qu3 trata o art.. 185 : 

I. Quando occorrer motivo urgente que justifique a 
immediata celebração do casamento. ~ 

_II. Quando algum dos controhentes estiver em im
minente risco de vida. 

§ unico. N'este caso, se os contrahentes não pu
derem obter a presença da auctoridade competente 
pnra presidir ao acto, nem a de seus substitutos, poderão 
celebral-u em presença de seis testemunhas, que não_ 
sejam parentes de qualquer d'elles em linha recta ou 
collateral, n'esta até o segundo grau. 

Art. 20-í. Estas testemunhas, dentro de cinco dias, 
deYerão comp3recer perante a auctoridade judiciaria 
mais proxima e pedir que s~jam tomadas por termo as 
seguintes declarações: 

I. Q11e foram convocadas da parte do enfermo. 
II. Que este par<:!cia em perigo de vida, mas em 

seu juízo. 
III. o·ue em sua presença declararam os contrahentes 

livre e espontaneamente receber-se por marido e 
mulher. ' · 
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§ 1. 0 Autuado o pedido e tomadas as declaraçõeE>, o
juiz procederá ás diligencias necessorias paro Yerificar 
se os conlrohentes podiam ter-se habilitado paru o ca
samento, nu fórlllo ordinaria, ouvidos os interessados, 
qua o requererem, dentro de quinze dios. 

§ 2. 0 Verificada a idoneidade dos conjuges para o 
casamento, assim o decidirá a auctoridade competente, 
com recurso voluntariq ás partes. 

§ 3. 0 Se da decisão não se tiver recorrido, ou se passar 
ella em julgado, apezor dos recursos interpostos, . 
o juiz mandará transcrevel-a no livro do registro dos 
casamentos. 

§ 4. 0 Este registro fará retrotrahir os effeilos do ca
samento, em relação ao estudo dos conjuges, á dato. da 
cele~roção, e em relação aos filhos communs, á data d9 
rn:isc1mento. 

§ 5. 0 Serão dispensados as formalidades deste e do 
artigo anterior, se o enfermo convalescer e puder rati
ficar o casamento em presença da auctoridade compe
tente e do official do registro. 

Art. 205. O casamento póde realizar-se por pro
curação, comtanto que essa confira poderes especiaes 
ao mandatario para receber, em nome do outorgante, o 
outro cóntrahente. 

§ unico. Póde casar por procuração o preso ou con
demnado, quando não puder comparecer pessoalmente, 
por deneg;:ição de_ licença da auctoridade a cuja guarda 
estiver. . 

CAPITULO V 

DAS PROVAS DO CASAMENTO 

Art. 206. O casamento celebrado no Brazil prova-se 
pela certidão do registro, · feito ao tempo de sua cele
bração. 

§ uni.co. Justificad11 a falta ou perda do registro 
civH, é odmissivel qualquer outra especie .de prova. 

Art. 2Cl7. O casamento de pessoas fallecidas nu 
posse do estado de casadas não póde S:lr contestado, 
em prejuizo dos filhos communs, a não ser que se 
prove, por certidão do registro civil, que alguma dellas 
estava ligada por outro casamento, quando contrahiu 
o contestado. 

Art. 208. O casumenlo celebrado fóra do Brazil pro
va-se de accordo com a le[ do paiz em que se elle 
realizar. ·' 

§ unico. Se, porém, o tiver sido perante agente con
~ular, deverá ser provado por certidão do registro do 
consulado .ou do lugar do Brazil onde tiver sido 
inscripto o acto do casamento, de accordo com o. cópia 
o.uthentica remettida pela auctoridade eonsular. 

Art 209. Quando t.1 prova da celebração legal do 
casamento resultar de processo judicial, a inscripção 
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das enlençn no livro do registro ci\'il produzirá, quer no 
que é concernente aos conjuges, quer no que respeita 
aos fllhos, todos os effeitos civis, desde a data do 
mesmo cnsnmento. • 

Art. 210. A existenciu do casamento, quando con
testo.da com prorns contradictorias, será julgada sub
sistente, se os conjuges de que se trata viverem ou 
tiverem vivido na posse do estado de casados. 

CAPITULO VI 

DO CASAMENTO NULLO E AN~ULLAVEL 

Art. 211. E' nullo e não produz effeito, em relação 
aos contrahentes e aos filhos, o cnsamento feito com 
infrncção de qualquer dos ns. Ia VIII do nrt. 187. 

Art. 212. E' tambem_ nuUo o ca,mmento contrahido 
perante auctoridaclc incompetente, salvo se houverem 
decorrido dous annos depois de sua celebração . 

§ unico. Antes de decorrido esse prazo, u declaração 
· da nullidade poderá ser requerida: 

I. Por qualquer interessado. 
II. Pelo Ministerio Publico. 
Art. 213. E' annullavel o casamento contrahido 

com infracçli.o de qualquer dos ns. IX: a XII do 
art. 187. . 

Art. 2 l4. A arinullação do casamento feito pelo coacto 
ou pelo incapaz de consentir, só póde ser promovida: 

J. Pelo proprio coacto. 
JI. Pelo incapaz. 
III. Por seus representantes legues. 
Art. 215. Por defeito de idade não se annullaró. o 

casamento, de que resultou graYidez . , 
Art. 2!6. O que contrahio casD~nento, enquanto in

-ea paz, póde ratifical-o, quando adquirir a n eccessaria 
capacidade, e esta ratifica<;.ilo retrotrahirn os seus 
eff eitos ó da ta da celebra cão . 

Art. 217. A annullaçõÔ_do casamento feito com in
fracção do n. XI do art. 187 só póde ser requerida 
pelas pessoas que tinhrim o direito de consentir enfio 
assistiram no acto. 
· Art. 218. A annullação do casamento ela menor 

de quatorze annos ou do menor ele dezeseis serà re
querida: 

I. Pelo proprio conjuge menor. 
II. Pelos seus repTesentantes legaes. 
III. Pelas pe~soas mencionadas no nrt. HJ4, obser

vada a mesma ordem. 
Art. 219. Podem, entretanto, casar-se os referidos 

menores para evitar a imrosiçõo ou cumprimento de 
pena criminal. 
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§ unico. Em tal caso o juiz poclerá ordenar a sepa
ração de corpos, até que os nubEmtes attinjam a 
idade legal. 

Art. 220. Quando requerida por terceiro a nullidade 
do casamento, fica salvo aos conjuges ratifical-o desde 
-que attinjam a idade exigida no n XII do ort. 187, 
perante o juiz e o official do registro civil. A rati
ficação terá effeito retroactivo, subsistindo, entre
tanto, o regimen da separação de bens. 

Art .. 221. A annullacão d0 casamento não obsta á . 
legitimidade do filho côncebido ou havido ants ou na 
constancia delle. 

Art. 222. Faz tamhern annullavel o casamento o 
erro ess:mcial em que estava um dos conjuges em re
lação ü pessoa do outro, quando deu seu consentimento_. 

Art. 223. Considera-se erro esrnncial sobre ,a pessoa 
<lo outro conjuge : 

I. O que affecta as qualidades pessoaes do outro con
juge, a sua honorabilidade, e cujo conhecimento pos
terior torna insupportavel a vida eornmum ao esposo 
enganado . . 

II. A ignorancia de crime inafiançavel anterior ao 
casamerlto e · definitivamente julgado por sentença con
demnatoria. 

III. A igi1orancia de defeito physico, irremediavel e 
anterior ao casamento, corno o. impotencia, ou de mo
lestia grave e transmissi vel, por contagio ou herança, 
capaz de pôr em risco a saude do outro conjuge ou de 
sua descendencia, corno a epilepsia ou a alienação 
mental de qualquer fórrna. 

IV. O desvirginamento da mulher, desconhecido do 
marido. 

Art. 224. A annullação do casamento, nos casos 
dos ns. I, II e III do ortigo antecedente, só póde ser 
requerida pelo outro -conJuge; e, no caso do n. IV, só o 
marido tem direito de peclil-a; 

Art. 225. A nullidade do casamento não póde ser 
requerida pelo Ministerio Publico, depois da morte de 
um. dos conjuges. , 

Art. 226. Embora nullo ou annullavel, quando con
trahido de boa f6 por ambos os conjuges, o cas·amento, 
em relaçlio a estes como aos filhos, produz todos os 
effeitos civis desde a data da sua celebração. 

§ unic0. Se, porém, um sóJ.os conjuges estava de boa 
fé ao tempo da celebraçtio, os effeitos ci\·is do casa-
mento, só a elle e aos fill1os aproveitarão. ' 

- Art. 227. A nullidade do casamen:to processar-se-ha 
por acção ordinaria, na qual serü nomeado curador que 
o defenda. 

Art. 228. A acção de nullídóde ou annullnção do 
casamento e a de desquite, serão precedidas ele uma 
petição do auctor, documentada quanto boste para jus
tificar a separação de corpos, que serei concedida pelo 
juiz com a possivel brevidade. 
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Art. 229. Concedida a separação, a mulher poderá 
pedir os alimentos provisionaes, que llie S3rão arbi
trados, na forma do art. 408. 

CAPITULO VII 

DISPOSIÇÕES PENAES 

Art. 230. O viuvo ou a viuva com filhos do conjuga 
fallecido, q11e se cnsar antes de fazer inventario do 

· cisol e dar partilhn aos herdeiros, perderá o direito ao 
usufruct0 dos beBs dos mesmos filhos. 

Art. 231. No casnmento da mulher, com infracção 
dos ns. XIII e XIV do art. 187, é obrigatorio o regímen 
da separação dos bens e nenhum dos conjuges poderá 
r2c~ber do outro quaesquer dnnções. 
· § uni\!o. · Considera-se culpado o tutor que não puder 

apresc~ntar em seu favor a excusa da clausula final d@ 
art. 187 n XV. 

Art. 232. Incide na multa de cem a quinhentos mil. 
réis, além da responsabilidade criminal que no caso 
for a pplicavel, o official do registro: 

I. Que publicar proclamas sem auctorização de ambos 
os contráhentes. 

II. Que der a certidão do art. 185 antes da apresen
tação dos documentos exigidos nelo art. 184 ou pen
de11te impedimento ainda ntío julgado improcedente. 

III. Que deixar de declnrar os impedimentos que lhe 
forem apresentados ou que lhe constarem com certeza, 
e puderem ser oppostos de officio. 

Art. 233. Nas mesmas penas incorrerá o juiz: 
I . Que celebrar o casamento antes de levantados os 

impedimentosoppostoscontra algum dos contrahentes. 
II . Que deixar de receb3l-os, quando opportunamente 

offerecidos nos termos dos arts . Hl3 a 195 . 
III. Que se eximir de oppol-os quando lhe constarem. 

ou deverem ser oppostos de offlcic. · 
· IV. Que se recusar a presidir ao casamento, sem justa 
causo. 

§ unico. A ílpplicação das penas elos arts . 230 e. 231. 
será promovida pelos interessndos, e a deste · e do 
art. :.!32 poderá ser pedida por estes e sel-o-ha obrigato
riamente palo Minfsterio Publico. 

TITULO II 

E!l'eitos _jut>idicos do casan1ento 

, CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES GERAE3 

Art 23 L A legitimidade da familia constituida p ~lo 
casamento estende-se nos filhos communs, hn.v1dos 
antJriormente. 
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· Art. 235. O regimen dos bens entre conjuges começa 
.a vigorar desde a data do casamento, e é irrevogavel. 

Art. 236. São deveres. de ambos os conjuges: 
I. Fidelidade reciproca. · 
II. Vida em commum, no domicilio conjugal. 
III. Mutua assistencia . 
lV. Sustento, guarda e educação dos filhos. 
Art. 237 . Os menores ficam, de direito, emancipados 

pelo cassmento, realizado na irlade legal. 
- Art. 238. Quando o casamento for declarado nullo 
por culpa de um dos conjuges, este incidirá: 

I. Na perda de todas as vantagens havidas do in
nocente. 

II. Na obrigação de cumprir as promessas que lhe 
fez, no contracto ante-nupcial. 

' .. 
CAPITULO II 

DOS DIREITOS E DEVERES DO i\IARíDO 

Art. 23). O marido é o chefe da sociedade conjugal. 
Compete-lhe: 
I. .A representnção legal da familia. 
II. A administração dos bens communs e dos pro

prio;.; da mulher que, em virtude do regímen matri~ 
monial adoptodo, ou do pacto ante-nupcial, incidam 
sob sua administração. 

UI. O direito de fixar e mudar o domicilio da familia . 
IV. O direito ele auctorizar a profissão da mulher .e 

a sua residencitJ fóra da habitação c0njugal. 
V. Prover á sustentsção ela familia, guardada a dis

posição do art. 28í. 
Art . 240. A ohrigaçüo de sustentar a mulher cessa, 

para o marido, quundo ella abandona sem justo mo
tivo a habitação conjugal, e a esta recusa voltar. Neste 
caso, o juiz póde, segundo us circumstancias, ordenar_, 
em proveito do marido . e dos filhos, o -sequestro -
temporario de uma parte dos rendimentos proprios da 

- mulher. 
Art. 241. O marido não póde, sem consentimento 

da mulher, qualquer que s~ja o regímen de bens: 
I. Alienar, hypothecur ou gravar de onus real . os 

bens immoveis. 
II. LiLigar, . activa 9u p.assivé'mente, sobre os refe

ridos bens e direi tos. 
III. Prestar fiança. 
IV. FDzer doação com os bens e.rendimentos com

muns, rnlvo se remuneratoria ou ele pequeno valor. 
ArL 212. Valerão, porém, os dotes ou doações nu

pciaes feitas ás filhas e as doações feitos aos filhos por 
occasião de se casarem ou estabelecerem economia. 
separada. 

Vol. VIII H 
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Art. 243. A outorga da mulher póde ser supprida 
p'elo juiz se ella a tiver recusado sem motivo justo ou 
estiver impossibilitada dedal-a. 

Art. 244. O supprimento juuiéial da outorga valida o 
acto do morido, mas não obriga os JJens proprios da 
mulher. 

Art. 245. A annullação dos actos do mariuo pra
ticados sem outorga da mulhei' ou sem supprimento 
do juiz, só podeeú ser requerida psla mesma ou por
seus herdeiros. 

CAPITULO III 

DOS DIREITOS E DEVERES DA MULHER 

Art. 246. Pelo casamento a mulher toma o nome da 
familia do marido, e do marido torna-se companheira 
e socia, com a obrigação de auxilial-o na manutenção 
da familia. . 

Art. 2H. Se o regi.men dos bens não for o da com~ 
munhão unirnrsal, a mulher serú obrigada a indem
nisar as despezas que o marido tiver feito com n de
fesa de seus bens proprios e de seus direitos privados. 

Art. 2m. A mulher não póde praticar, sem auctori
zação do marido : 

I. Os mesmos actos que elle não pôde praticar sem 
o seu consentimento. 

II. Alienar ou gravar, de onus reaes, seus immo
veis proprios, qualquer que seja o regímen. 

III. Alienar seus direitos reaes sobre immoveis de-
ou trem. 

IV. Acceitar ou repudiar herança ou legado. 
V. Acceitar tutela, curatela ou outro munus publico. 
VI. Litigar em juízo civel ou commercial, a não sei~ 

nos casos indicados nos arts. 255 e 258. 
VII. Exercer qualquer profissão. 
VIII. Contrahir obrigação que possa importar aliena-

ção dos bens do casal. · 
Art. 249. A anctorisaçuo do marido póde ser geral 

ou especial, mas deve constar de instrumento publico 
ou particular previamente authenticado. 

Art. 250. Esta nuctorisação é revogavel a todo o 
tempo, respeitados os direitos de terceiros e os effeito& 
necessarios dos actos iniciados . 

Art. 251. A auctorização do marido póde ser supprida 
judicialmente : 

I. Nos casos do art. 2m ns. Ia V: 
II. Nos cas)s dos ns. VII e VIII do art. 248, sco mo.

rido não ministrar ó. mulher e aos seus filhos os
meios de subsistencia. 

Art.. 251. O supprimento da auctórização do marido 
pnra a mulher exercer profissão lucrativa confere-lhe 
o <.fücito de dispor livremen:,e do proclucto de seu tra
balho. 
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Art. 253. Presume-se a mulher a uctorlzndo. pelo
marido: 

I. Para a compra, ainda a credito, das .cousas 
nacessarias ô. economia domestica. 

II. Para obter, por empreslímo, as quantias que a 
acquisicão dessas cousas possa exigir. 

III. Para contrahir as obrigações concernentes à 
industria ou profissão que exercer com auctorização do 
marido ou supprimento do juiz. 

Art. 251.. O supprimento judicial da outorga valida 
o acto da mulher, mas não obriga os bens proprios do 
marido. 

Art, 255. Independentemente de auctorização, póde 
a mulher casada : 

I. Exercer o direito que lhe competir sobre as pes
soas dos filhos de leito anterior. 

II. Desobrigar ou rei vindicar os immoveis do casal 
que o marido tenha gravado ou alienado sem sua 
outorga ou supprimento judicial. 

III. Annullar as fianças ou donções feitas pelo ma
rido com infracção do disposto nos ns. III e IV do 
art. 241. 

IV. Reivindicar os bens moYeis ou immoveis doados 
ou transferidos pelo marido á concubina. 

G unicQ. Este . direito prevalece, esteja ou não a 
mt1lher em companhia do rnarido, ·e ainda que a doação 
se disfarce em venda ou outro contracto. 

V. Dispor dos bens adquiridos na conformidade do 
numero anterior, e de quaesquer outros que possua 
livres da administração do marido, não sendo im
moveis. 

VI. Promover os meios assecuratorios e acçõC's que 
lhe competirem contra o marido em razão de seu 
dote ou de outros bens seus sujeitos tí administração 
do mesmo. . 

VII. Propor a acção de annullação do casamento. 
VIII. Propor a acção de desquite. 
IX. Pedir alimentos, quando tiver direito de fazel-o. 
x: Fazer testamento ou disposições de ultima von-

tade. 
Art. 256. As acções fundadas nos ns. II, III, IV e 

VI _do artigo anlecedenle competem á mulher, e nos 
seus herdeiros. 

Art. 257. Salrn o caso do n. IV do art. 255, fica 
ao terceirn, prejudicaüo com a sentença favoravel ú 
mulher, o direilo regressivo contra o marido ou seus. 
herdeiros. · 

Art. 258. A' mulher compete a direcção e admini;~ 
tráção do casal, quando o marido: 

I. Estiver em lugar remoto ou nfto sabido. 
II. Estiver em carcere per mais ele dous annos. 
"\II. For judicialmente declaro.elo intcrdicto. 
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. § unico. Nestes casos, cabe á mulher : 
·J. Administrar os bens communs. 
II. Dispor dos proprios. 
III. Administrar os elo marido. 
Art. 259. A alienação dos immoveis depende de au

ctorização esJJeciol do juiz. 
Art. 26]. A falta de auctorização do marido, nos 

casos em que for necesso ria e não tiver sido supprida, 
invalidará o acto da mulher, e a nullidade poderú ser 
allegada por elle ou por seus herdeiros, até dous onnos 
depois da dissolução do casamento. 

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

Art. 261. Os actos da mulher auctorisados pelo ma
rido obrigam todos os ben:::; do casal, se o regimen 
matrimonial for o da communhão, e sómente os pro
prios della, :se·outro for o regimen e o marido não assu
mir conjuncfomeute a responsabilidade do acto. 

Art. :::6.2. Qualquer que seja o regimen do casa
menlo, os bens de ambos os conjuges ficam obrigados 
igualmente p0los actos que a mulher praticar na con
f'ormido.Je do art. 253. 

Art. 2G3. A annullação dos actos do marido ou da 
mulher, por fülta da aucLorização necessaria de um ao 
outro, importa a divida do proveito·que a cad_a um, a 
ambos ou ao casal te1=!.ha resultado do a.cto o.nnullado. 

§ unico. A indemnização aos terceiros de hoa fé 
serú paga pelos bens proprios do conjuge que contra.
hiu a · obrigação ou pelos communs, em proporção 
<lo proveito que obtiver o casal. 

TITULO III 

Et.egimen dr>s bens entre os c onjug~:;i 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Af.'t. ~6L E' licito aos nubentes, estipular, antes da 
cclebrnção do casamento, como lhes aprouver, r~lati
vamentc a seus bens. 

§ unico. To.rs convenções serão nullas: 
I. Se não forem feitos por escripLura. publica. 
II. Se nHo forem seguidas ela celebração do casam~nto. 
Art. 265. Ter-se-ha por não escripta qualquer con-

YC:1ção ou clausula : 
I. Que altere a ordem legal da successão e os direitos 

co11jugaes e paternaes. 
11. Que contrarie qualquer disposição deste codigo, 

rigorosamente ob:'igatoria. 
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Art. 266. Na falta de convell':ão, ou sendo nulla a 
celebrada, vigorará o regimen da communhão uni
versal, salvo os casos seguintes de casamento, em que 
será ohrigatorio o regi.men da separação de bens : 

I. Das pessoas que o r2alisarem com infrocçõ.o das 
disposições doart.187 ns. XI, XII, XIII, XIV, XV e XVI. 

II. Do homem maior de sessenta e da mulher maior 
de cincoenta annos, tendo herdeiros necessarios. · 

III. Do orphão de pae e mãe, ainda havendo o con
sentimento de que trata o n. XI do art. 187. 

IV. De todo aquelle que depender de auctorização ju
dicial. 

Art. 267. Se o regímen não for o da communhão, no 
silencio do contracto, prevalecerão os princípios dessa 
quanto á communicação dos adquiridos na constancia 
do casamento. 

Art. ~68. O marido que estiver na posse de bens 
proprios da mulher ficará responsavel para com ella e 
seus herdeiros: 

I. Como usufrucluario, se o rcndimerÍto for cornmum. 
II. Como procurador, ·se tiver mandato expresso ou 

tacito para administral-os. 
III. Como depositario, se não tiver direito de usu

fruil-os nem administrai-os. 
Art. 269. As convenções t:inte-nupcines não terno 

effeito para cum terceiros senão depois de inscriptas, 
em livro especial, pelo official do registro predial do 
domicilio dos conjuges. · 

CAPITULO II 

DO REGIMEN DA CO'.\fMUNHÃO UNIVERSAL 

Art. 270. O l'egimen da communhão universal im
porta a communicaçõo de todos os bens presentes e 
futuros dos conjuges e de strns dividas passivas com 
as excepções constantes dos artigos que se seguem. 

Art. 271. São excluídos da communhão: 
I. As pensões, meio-soldos, montepios, tenças e 

outras rendas semelhantes. 
II. Os bens doados ou legados com a c'lausula da 

incommunicabilidade e os subrogados em lugar delles. 
III. Os hens gravados de fideicommisso e o direito 

do herdeiro fidei-commissario, antes de realizada o. 
condição suspensiva. 

IV. O dote prometlido ou constituido a filho de outro 
leito. 

V. O dote promettido ou constiluido expressamente 
por um só dos conjuges a filho commum. · 

VI. As obrigações provenientes de actos illicitos. 
VII. As dividas anteriores ao casamento, salrn Ee 

provierem de despezas com os preparo.tivas delle, ou se 
reverterem em beneficio commum. 
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VIII. As doações ante-nupciaes feitas por um dos 
çonjuges ao outro, ~o m a clausula de incornmuni
cabilidade. 

IX. As roupas de uso pe~soa1, as joias esponsalicias 
dadas antes do casamento pelo esposo, os livros e in 
strumentos de profissão e os retratos de farn.ília. 

X . A fiança prestada pelo marido sem outorga da 
mulher. 

Art. 272. As dividas não .comprehendidas nas duas 
excepções do n. VII só poderão, ser pagas, emquanto 
durar o casamento, pelos bens que o conjuge devedor 
trouxer para o casal e por sua meação nos adquiridos. 

§ unico. Se a divida- for paga na constancia elo casa
mento, deverá Eer opportunamente imputada á ineaç.ão 
do conjuge devedor . 

Art. 273. A incommuntcabilidade dos bens men
cionados no artigo 271 não comprehende os seus frnctos 
e rendi.mentos, desde que sejam percebidos ou vencidos 
na constancia do casomento. 

Art. 274. Na constancia do casamento, a proprie
dade e posse dos bens é comrnum. 

§ unico. A mulher, porém, só poderá adminit-trar 
por auctorização do marido, ou nos casos do art-. 255, 
n. V, e art. 258. 

Art. 275. DissolYe-se a communhão : 
I. Pela morte de um dos conjuges. 
II. Pela sentença que annulla o casamento. 
m. Pelo desquite. 
Art. 276. Extinctu a communhão, e effeituada ll di

Yisão do activo e passivo, cessará o responsabilidade 
de cada um dos conjuges para com os credores do 
outro por dividas que houver este contrahido. 

-CAPITULO III 

DO REGI:\IEN DA CO:'- i:\IUNHÃO PARCIAL 

Art. 277. Quando os contrahentes declararem que 
adoptam o regimen da cornmunhão limitada ou par
cial, ou usarem de expl·e.ssõ2s equivtilentes, entender
se-ha que excluem da communhi'.io: 

I. Os lJens que cada conjuge possuir ao tempo do 
casamento . 

II. Os solirevinclos, durante o casamento, por doação 
ou suc:cess5o. 

III. O.s adquiridos com wüores exclusi v.amente per
tencentes a um elos conjuges, emsubrogação d0s b3ns 
proprioo. · 

Art. 278. Igualmente nãose communicam : 
I. As obrigações anteriores ao casamento. 
II. As proYenientes de actos illicitos . 
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Art. 279. Entram na communhão: 
I. Os bens adquiridos na constancia <lo casamento 

por titulo oneroso, ainda que só em nome de um dos 
conjuges. -

II. Os adquiridos . por facto eventual, embora sem 
trabalho, ou despesa anterior. 

III. Os adquiridos por doação, herança ou legado, 
em favor de ambos os conjuges. 

IV. As bem feitorias feit1;1.s em bens proprios de cada 
um. 

V. Os fructos dos bens cornmuns, ou dos proprios 
de cada um -dos conjuges, percebidos na constancia 
do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a 
comrriunllão dos adquiridos. · 

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

Art. 280. Neste regimen, os contrahentes devem, 
no proprio contracto ante-nupcial, ou em outra es· 
criptura publica anterior ar) casamento, fazer a des· 
cripção especificada dos bens moveis que cada um leva 
para o casal, sob pena de serem considerados esses 
bens como adquiridos. 

Att. 281. A administração dos bens do casal per
tence ao marido, e as dividas por elle contrahitlas, 
na constancia do casamento, olirigam os bens com
muns, .e na falta destes, os bens proprios de cada 
conjuge, na proporção do proveito que cada um 
houver auferido. 

Art. 282. E' applicavel a disposição do artigo an
tecedente ás dividas contrahidas pela mulher, nos 
casos em que os seus actos suo aqctorizados pelo 
rnariuo, ou se presumem · sel-o, ou dispensam es~a 
.a uctorização. . 

C...l\.PlTULO IV 

DO REGil\íEN DA SEPARAÇÃO 

Art. 28:J. Qnando os contrahentes se casar8m, es
tipulando o regimen da separação, os bens perma
necerão sob a exclusiva administração do proprietario, 
-que os poderá livremente alienar, exceptuados os im-
moveis. · 

Art. 28i. A mulher é obrigada a contribuir para as 
·despesas do casal com os rendimentos de seus bens, na 
proporção de seus haveres-,.relativamente aos do mau 
rido, salvo estipulação em contrario no respectivo 
-contracto. · 
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CAPITULO V 

DO REGHvIEN DOTAL 

SECÇÃO I 

CON::!TITUlÇÃO DO DúTE 

Art. 285. E' da essencia do regimen dotal u indi
cação especificada e a estimação dos bens que c,msti
t uem o dote, com expressa declaração de ficarem 
sujeitos a este regimen. 

At·t. 286. O dote póde ser constituido : 
I. Pela propria noiva. 
II. Pelo pai, pela mãi, ou por ambos. 
III. Pelos avós e por terceiros. 
§ unico. E' necessaria a intervenção dos interessados 

por si, ou por procuradores na celebraçSo do contracto. 
Art. 2'j7. A constituição do dote póde comprehender,. 

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

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

Art. 2-SS. O dote não póde ser augmentado pelos 
conjuges, depois do casamento. 

Art. 289. Quando constituído por terceiros, na con
stancia do matrimonio, não tem effeito sobre o regimen 
preestabelecido para os .outros bens. 

Art. 290. E' licito estipular na escriptura ante
nupcial : 

I. A. reversão do dote ao dotador, dissolvida a so-
cieclade conjugal, quer a dotada tenha filhos, quer não 
os tenha. • 

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

Art. 291. Se o dote fôr promettido pelos paes conjun-· 
e-tamente, sem declaração da parte com que um e 
outro contribuem, entende-se que cada um se obrigou 
por metade. 

Art. · 292. O dote é considerado adiantamento de
Iegitima, quando constituido pelos paes, salvo dispo
sição em contrario . 

Se for constituido pelos avó3 fica sujeito á collação 
nos mesmos casos em que o é o dos paes aos filhos, 
guardada a di -posição do art. 1806. 

§ unico. Os dotad,Jres respondem pela importancia 
do dote, no caso de ev1cção . 

Art. 21J3. Q1ando o d0Le for constituido por qual
quer outra pessoa, esta só réspond.erú pela evicçõ.o, se 
l1ou \·er procedido de mú fé, ou se a responsabiliúade
tiver sido estipulada. 
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Art. 29i. Os fruclos do dote são devidos desde a 
realisação do casamento, não tendo havido estipulação 
de prazo. 

Art. 295. É permittido esUpular no contracto dotal: 
I. Que a mulher recebi, directamente, para suas 

despesas particulares, uma determinada parte dos ren 
dimenlos dos bens dotaes. 

II. Que com os bens dotaes haja outros submettidos 
a regimens differentes. 

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

Art. 296. No regimen dotal é applicavel, quanto 
aos adquiridos, o disposto no capitulo attinenle ao 
da comm unhão parcial. 

SECÇÃO II 

DIREITOS E ODRIGAÇÕ03 DO MARIDO EM RELAÇÃO AOS BENS :COTAES-

Art. 297. Na constanciu do matrimonio, é direito do 
marido: 

I. Administrar os bens dotaes . 
II. Percéber os s·eus fruclos. 
III. Usar das acções judiciaes a que derem lugar. 
Art. 298. Consistir,do o dote ou parte delle em bens 

moveis, presume-se translação de dominio para o ma
rido, salvo clausula expres~a em contrario. 

§ unico. Consistindo em bens immoveis, porém , 
não importarà trarislução de clominio, sem clausula· 
expressa. 

Art. 290. Sem a mesmn clausula, não se considera 
dotal o immovel comprado com dinheiro do dote ou 
recebido em pagamento, quando aquelle consistir em 
moeda. 

Art. 300. Quando o dote importar alienação, o ma
rido é considerado proprietario; póde livremente dis
pôr dos bens dotaes, e, por sua C')nta, correr/lo os 
riscos e as vantagens que lhes sobrevierem. 

Art. 301 . Os immovets dotaes não podem, sob pena 
de nullidude, ser onerados, nem alienados, salvo em 
hasta publica, e por auctorização do juiz competente~ 
nos·casos seguintes : 

I. Se de accordo o marido e a mulher quizerem 
dotar suas íilhas communs. 

II. Em caso de extrema necessidade, por faltarem 
outros recursos para subsistencia da familia. 

III. No caso da primeira parte do § 2° do art. 307. 
IV. Para reparos indispensuveis á conservaçuo de 

outro immovel ou immoveis dotaes. 
Vo!. VIII 12 
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V. Quando se acharem ir'ldivisos com terceiros, e a 
divisão for impossivel ou prejudicial. 

VI. No caso de desapropriação por utilidade publica. 
VIL Quando estiverem situados em logar distante 

do domicilio conjugal, e por isso for mamfesta a con
veniencia de vendel-os. 

§ unico. Nos tres ultimos casos, o preço será ap
plicado em outros bens, em que ficará subrogado. 

Art. 302. Ficará subsidio riamente responsavel o juiz 
que conceder a alienação fóra dos casos e sem as for
malidartes do artigo antecedente, ou nõ.o providenciar 
na subrogação do preço, em conformidade com o pa
rographo unico do mesmo artigo. 

Art. 303. A nullidade da alienação póde ser prom0-
vida: 

I. Pelá mulher. 
II. Pelos seus herdeiros. 
§ unico. A reivindicação dos moveis, porém, só 

será permittida, se o marido não tiver bens com que 
responda pelo seu valor, ou se a alienação pelo mm'ido 
e as subsequentes entre terceiros tiverem sido feitas 
por titulo gratuito ou de mà fé. 

Art. 304. O marido fica o!Jrigado por perdas e 
damnos a terceiros prejudicados com a nulliclade, se no 
contracto não se fizer menção da natureza datal dos 
bens. 

Art. 305. Se o marido nõ.o th:er immoveis que 
possam ser hypothecados para gaPantta do dote, 
pocJer-se-ha no contracto ante-nupcial estipular fiança 
ou outra caução. 

Art. 306. O llh'eito U':)5 immoveis clotaes não prescre-re 
durante o matrimonio; nüo assim o direito aos moveis 
dotaes, o.. qual prescreve sob a responsabilidade do 
marido. 

Art. 30 7 • Quanto às diviélas passivas, ohserrnr-se-ha 
o seguinte : 

§ 1.0 As do m0rido, c,)ntrallidas antes ou depois do 
casamento, não seriio pagas senô:o por seus bens pro
prios. 

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

§ 3. 0 As contrahidas pelo marido e pela mulher 
conjunctamente poderiío ser pagos, ou pelos bens com
muns, ou pelos propríos do marido, ou pelos extra
dotaes. 

SECÇÃü 1Il 

RESTITUIQÃO DO DOTE 

Art. 308. O dote deve ser rcstitniclo pelo marido ú 
mulher ou aos seus herdeiros, dentro do rnez que se 
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seguir á dissolução elo matrimonio ou ao desquite, . 
se não o puder ser immecliamente. 

Art. 309. O dote constituído em bens fungirnis ou 
não fungíveis, só póde ser pedido seis mezes depois da 
dissolução do matrimonio ou do desquite. 

Art. 310. Se 03 moveis dotaes se tiverem consumido 
por uso ordinario, o marido será obrigado a restituir 
sómente os que. restarem, e no estado em que se 
acharem ao tempo da dissolução do matrimonio ,)u 
do desqnite. 

Art. 311. A mulher póde, em todo o caso, reter os 
objectos de seu uso, em conformidade com a disposiç.uo 
do art. 271, n. IX, deduzindo-se o seu Yalor do que o 
marido houver de restituir. 

Art. 312. Se o dote comprehender capitaes ou ren
das, que tenham soffrido diminuição ou depreciação 
eyenLuol, sem culpa elo marido, este desonerar-se-ha 
da obrigaçã0 de restituil-os, entregando os respectiYos 
titulas. . 

§_ unico. Quando, porém, constituído em usufructo, 
o marido ou seus herdeiros serão obrigados sómente 

- a restituir o titulo respectivo e os fmctos · percebidos 
cle1Jois da dissolução do casamento ou do desquite. 

Art. 313. Presume-se recebido o dote: 
. I. Se o casamento se tiver prolongado por cinco 
annos depois do prazo estabelecido para sua entrega. 

II. Se o ·devecior for a mulher. 
§ unico. Fica, poréD.1, salvo ao marido o direito de 

provar que o não recebeu, apezar ele o ter exigido. 
Art. 314. Dado o desquite ou dissolvido o casa

·mento, os fructos dotaes que cm·respondão ao nnno 
corrente sE-rão 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 casamento · contam-se da data de sua 
celebração. . · 

§ unico. Tratando-se ele colheitas feitas em períodos 
superiores ou inferiores a um aimo, a divi8ão se effei
tua·rá propor-cionulmenLe .ao tempo de duração da :::o
cieclade conjugal, dentro do per iodo ela colheita. 

Art. 315. O marido tem elireilo de ser inclemnisado 
das bemfeitorias necessarias e uteis, segundo o valor 
que tiYerem ao tempo ela restituição, e responde pelas 
deteriorações causadas p::>r sua culpa. 

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

SECÇÃO IV 

SEPARAÇÃO DO DOTE E EUA. ADMINISTRAÇÃO PELA ll!VLHER 

Art . 316. A separaçtío do dote póie ser judicin.1-
mente requerida pela mulher, quando a desordem nos 
negocios elo 1119.rid? fizer receiur que os bens deste nõ.o 
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-bastam pç1ra garantir os seus, salvo o direito que 
assiste aos· cred· ,res de se opporem ú separação, 
quando for esta fraudulenta . 

Art. 317. Separado o dote, suo administração será 
entregue á mulher, mas continuará inalienavel, e o 
juiz que conceder a separação deverà provideuciar para 
que as quantias recebidas em pagamento delle sejam 
applicadas em bens immoveis. · 

§ unico. A sentença da separação será averlnda no 
registro ele que trata o art. 269, para produzir 
effeitos em relação a terceiros. 

SECÇÃO V 

Bmxs PARAPHER~AES 

Art. 318. A mulher conserva a propriedade, a admi
nistração, o goso e a livre disposição dos bens para
phernaes; observada, quanto á alienaçi'ío elos immo
veis, a restricção do art. 283. 

Art. 319. Se o marido, como procurador constituído 
paro administrar os bens paraphernaes ou particulares 
da mulher, for dispensado, por clausula expressa, de 
prestar-lhe contos, será sómente obrigado n resti tuir 
os í'ructos existentes: 

I. Quando ella lhe pedir contas. 
II. Quando lhe cassar o mandato. 
III. Quando dissolvida a sociedade conjugal. 

CAPITULO VI 

DAS DOAÇÕES ANTE-NUPCIAÊS 

Art. 320. Salvo o caso ele separação obrigato1;ía de 
bens, é livre aos contr·ahentes estipular, 110 con
tracto ante-nupcial, doações reciprocas ou de um ao 
outro, comtanto que não excedam á metade dos bens 
do doador. 

Art 321. As doações para casamento podem lambem 
ser feitas por terceiros no contracto ante-nupcial ou 
em outro iuslrumento publico anterior ao cosnmento. 

Art. 322. As donções estipuladas nos contrnctos · 
ante-nupciaes para depois du morte do doador, apro
veitarão aos filhos do donatario, ainda que este falleça 
antes do dondor. 

§ unico. No caso, porém, d<:l sobreviver o doador a 
todos os tilhos elo clonatar_io, caducará a doação. 
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T1TULO IV 

Dis1.io!ução da socãednde conjugal e posi;:e 
dos Olhos 

CAPITULO I 

DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL 

Art. 323. A sociedade conjugal termina. 
I. Pela morte de um do~ conjuges. 
II. Peln nullidade do cueumento. 
III. Pelo desquite. 
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§ unice. O casamento é indissoluvel, e só se rompe 
pela morte de um dos conjuges, não sendo app1icavel 
a este caso a presumpção de que tract.a o art. 10 da 
parte geral. 

Art. 32-4. ·A acção de desquite será ordinaria e só'
mente competirú aos conjuges. 

§ unicu. Se, poréri1, o conjuge for incapaz de exer
cel-a, poderá ser representado por qualquer ascenclente 
ou irmão. 

Art. 3~5. A acçõo de desquite só póde fundar-se em 
à}gum dos seguintes motivos: 

I. Adulteriô. 
II. Tmtatirn de morte. 
III. Sevicia ou injuria grave. 
IV. Abandono voluntario do lar conjugal, durante 

dous mrno::, contínuos. 
V. Mutuo consentimento dos conjuges, se foram ca

sadus ha mais de dous annos. 
Art. 326. O adulterio deixará de ser motivo para o 

desquite: 
I. Se o auctor houver concorrido para que o réo o 

eommetta. 
II. Quando tiver sobrevindo perdão da parte do 

conjuge innocente. · 
§ unico. Presume-se perdoado o adulterio, quando o 

conjuge innocente, depois ele conhcccl-o, consente em 
cohaiJitar com· o culpado. 

Art. ~27. No ;desquite litigioso, sendo a mulher in
nocenle e pobre, o marido é obrigado a prestar-lhe 
a pensão ulimenticia fixada pelo juiz. 

Art. 328. O juiz fixará lambem a quota com que, 
para criação e educação dos filhos, deve concorrer o 
conjuge culpado, ou ambos, se um e outro o forem. 

Art. 329. A sentença do desquite ·auctoriza a sepa
ração dos conjuges e fnz cessar o regímen dos bens, 
co1110 se o casamento fosse dissolvido. 

Art. 330. Seja qual for a causa d0 desquite e o 
modo com) este se faça, é licito nos conjuges restabe-
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lecer a todo o tempo a sociedade conjugal nos .termo~ 
em que ella tinha sido conslituida, comtanto que o fa
çam judicialmente perante autoridade competente. 

§ unico. A reconciliaçuo em nada prejudicará 
os direitos de terceiros, adquiridos antes e durante 
o desquite, seja qual fôe o regímen dos bens. 

Art. 331. A mulher condernnada na acção de desquite 
não poderá mais usar do n::nne do marido. 

CAPITULO II 

DA POSSE D03 FILHOS 

ArL 332. No caso de dissolucão da sociedade con
jugal por desquite amigayel, observar-se-lia o que os 
conjuges accordarem sobre a posse dos filhos. 

Art. 333. Sendo o desquite litigioso, a posse dos 
filhos menores caberá ao conjuge innocente. 

§ 1.0 Se ambos forem culpados, a mãe terá direito 
de conservar em sua companhia as filhas, emquanto 
menores, e os filhos até a idade de seis annos. 

§ 2. 0 Os filhos maiores de seis annos serão entregues 
â guarda do pai. 

Art. 334. Havendo motiYos ponderosos, poderá o 
uiz, no interesse dos filhos, regular por modo diffe
rente a situação destes-em relação aos paes. 

§ unico. Se sómente a um dos c1njuge3 couber a 
pos~e dos filhos, fixará o juiz a contribuição com que 
o outro deva concorrer paro. o sustento dos mesmos. 

Art. 335. No caso de annullação do casamento, ha
vendo fllhos communs, observar-se-ha o disposto nos 
arts. 3:33 e 334. 

Art. 33ô. A mãe qtte c,)ntrahe novas nupcias não 
perde por isso o direito de ter 03 filhos~ na sua cóm
panhia, da qual só poderão ser retirados por ordem do 
juiz, provado que ella ou o padrasto nüo os trata 
convenientemente. 

TITULO V 

Relações de parentesco 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 337. Siio parente.s, em linha recta, as pe~:soas 
das quaes uma procede da outra. O.s parentes em linha 
recta silo, entre si, ascandentes e descendentes. 

Art. 338. Sõo parentes em linha collateral, até o 
uecimo gráo, as pessons que procedem de um tronco 
commum, sem que descenda uma da outra. 
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Art. 339. O parentesco é legitimo ou illegitimo, se-
gundo procede ou nfio de casamento. · 

Art. 340. Na linha recta, coutam-se os grãos de 
parentesco pelo numero elas gerações; na collateral, 
contam-se subindo ele um dos parentes até ao ascen
dente commum, e descendo, depois, até encontrar o 
outro parente. 

Art. 341. Cada conjuge 6 unido aos parentes do ou
tro pelo vinculo da uffinidodc licita. 

Art. 342. A affinidade, na linha recta, não se extin
gue com a dissolução do casamento que a originou. 

· Art. 3i3. A adopção estabelece simples parentesco 
ciYil' entre o ado15tontc e o adaptado. 

CAPITULO II 

DA FILIAÇÃO LEGITh\fA 

Art. 344. São legítimos os filhos concebidos na 
constancia do cásarriento. Consideram-se tambem le
gítimos os procedentes de casamento annullado e de 
casamentos nullos contrahidos de boa fé. 
. Art. 345. Presumem-se concebidos na constancia 
do casamento : · 

I. Os filhos nascidos cento e oitenta dias depois :da 
cohabitação dos conjuges . 

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

Art. 346, A legitim~dade do filho nascido antes de 
decorridos os cento e oitenta dias de que trata o n. I 
do artigo antecedente não póde, entretanto, ser con
testada: 

I. Se o marido, antes de casar, tinha sciencia da gra
videz da mulher. 

II. Se assistio~ pessoalmente ou por procurador, a 
la.-rar-se o termo de nascimento do filho, sem con-
testar a paternidade. · 

Art. 3t7. A legitimidade do filho concebido na cons, 
tancia do casamento ou presumido tal, só póde ser
contestada: 

I. Prnvando-se que o marido se a.chava physicamepte 
impossibilitado de cohabitar com a mulher nos pri
meiros cento e vinte e um dias, ou mais; dos frezentos 
que houverem precedido-ao nascimento do filho. 

II. Que a esse tempo estavam os c.onjuges legalmente 
separados. 

Art. 31:8. O segundo motivo elo artigo antecedente 
não procederá, se os conjuges houveramcohabiLado 
algum dia sob o mesmo tecto, durante o referido 
tempo. 
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Art. 349. A irn.potencia só póde ser admittida, para 
impugnação da legitimidade do fill10, quando for abso-
luta. . 

Art. 350. O adulterio da mulher com quem o marido 
cohabitava não é sufficiente paro. destruir a presumpção 
legal da legitimidade da filiação. 

Art. 351. Cabe privativamente ao marido o direíto 
de contestar a legitimidade dos filhos nascidos de suo. 
mulher. 

Art. 352. A acção de que trata o artigo antece
dente, uma vez iniciada, passa aos herdeiros do ma
rido. 

Art. 353. A confissão materna não basta para ex
cluir a paternidade. 

Art. 351'. A füiação legitima prova-se pela certidão 
do termo elo nascimento inscripto no registro civil. 

Art. 355. Ninguem póde vindicar estado contrario ao 
que resulta do registro de nascimento. 

Art. 356. Na falta ou defeito do termo do nascimento, 
poderá provar-se a filiação legitima, por qualquer 
modo admissível em direito : 

I. Quando houver um começo de prova por escripto, 
proveniente dos paes, conjuncta ou separadamente. 

IJ. Quando existirem vehementes presum_pçõ3S re
sultantes de factos já certos. 

Art. 357. A acção para provar a legitimidade ela fi- . 
liação pertence ao proprio filho, emqua n to vi ver. Pas
surá, porém, a seus herdeiros, se elle houver morrido 
ainda menor ou incapaz. 

Art. 358. Se a acção tiver sido iniciada pelo filho, 
tambem poderá ser continuada por seus herdeiros, 
caso não tenha sobrevindo desistencia ou p3rempção 
da inslancia. 

CAPITULO III 

DA LEGITIMAÇÃO 

Art. 359. Os filhos legitimados sõ.o, em tudo, equi
parados aos legítimos. 

Art. 360. A legitimação resulta do casamento depois 
de concebido o tilho. 

Art. 361. A legitimação dos filhos falllecidos apro
veita aos seus descendentes . 

CAPITULO ' IV 

DO RECO~HECIME~TO DOS FILHOS ILLEGITIMOS 

Art. 362. O filho illegitirno póde ser reconhe ~ido 
pelos pa'.:ls, conjuncta ou separadamente. 
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Art. 363. Quando a maternidade constar do termo 
de nascimento do filho, a mãe só poderá contestal-a, 
provando a falsidade do ter.no ou das declarações 
nelle contidas. 

Art. 3fü. O raconhecimanto voluntario do filho ille
gitimo pó:ie ser feito 11'.) termo de nascimanto ou por 
instrumento publico ou testamento. 

§ unico. O reconhecimento póde ser anterior ao 
nascimento do filho já concebido. 

ArL. 365. Os filhos incestuosos e adulterinos não · 
podem ser reconhecidos. 

Art. 366. O filho illegitimo, reconhecido por um 
dos conjuges, não poderá residir no lar conjugal sem 
o consentimento do outro. · 

Art. 367. O filho reconhecido fica, durante a me
noridade, sob o poder do conjuge que o reconheceu ; 
e, se por ambos tiver sido reconhecido, ficará sob o 
poder do pae. 

Art. 368. Quando o pae e a mãe reconhecerem o filho 
illegitimo sarão obrigados a alimentai-o e educai-o, 
segundo suas posses e condiçi'.ío, como se fosse legi-

. timo. _ 
Art. 369. O reconhecimento não pôde ser feito sob 

condição ou a termo. 
Art. 370. O filho maior não póde ser reconhecido 

sem o seu consentimento, e o menor póde impugnar 
o reconhecimento, dentro dos quatro annos que se se
guirem à maioridade ou emancipação . 

Art. 371. Os filhos illegitimos de pessoas que não 
estão comprehendidas no art. 187, ns. I a VI, teem 
acção contra seus 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 expi::essamente a sua paterni
dade. 
r ... Art. 372. A investigação da maternidade é sempre 
permittida, excepto quando tiver por objecto attribuir 
filho illegitimoa uma mulher casada. 

Art. 373. A acção de investigação da paternidade ou 
maternidade p:'.>de ser contestada por qualquer pessoa, 
que para isso tenha justo interesse. 

Art. 374. A sentença que julga procedente a acção 
de investigação produz os mesmos effeitos do reconhe
cimento, e pôde determinar que o filho seja criado e 
educado fóra da companhia do pae ou qa mãe que 
houver contestado essa qualidade. · 

Art. 375. A filiação paterna e materna p:)dem 
resultar de casamento declarado nullo, ainda mesmo 
sam as con<li-~õe~- io put~Hvo. 

Yol. ', !ll 
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CAPITULO V 

DAADOPÇÃO 

Art. 376,- A adopção é permittida ás pessoas, maio
res de cincoenta annos, que não tiv.eram descendentes 
legitimos ou legitimados. 

Art. 377. O .adoptante deve ser, pelo menos, dezoito 
annos mais velho do que o adoptado. 

Art. 378. Ninguem póde ser adoptado por duas pes
soas, salvo se forem marido e mulher. 

Art. 379. O tutor ou curador não póde adoptar o 
pupillo ou· curatelado, emquanto não prestar contas 
<m su.ft admtftk!itração. e p,í188:-P- o alcance 001 que se 
achar. 

Art. 380. A adopção não se póde realizar sem o con
sentimento da pessoa sob cuja guarda estiver o ad
optado, se for menor ou interdicto. 

Art. 381. O menor ou interdicto que tiver sido ad
optacfo poderá romper o vinculo da adopção, dentro do 
anno immediato á sua maioridade ou ao levanta.:. 
mento da interdicção. 

Art. 382. Pôde tambem romper-se o vinculo dà ad
opção: 

I. Quando as duas partes estiverem de accordo. 
II. Quando o adoptado commetter alguma ingratidão 

para com o adoptante. 
Art. 383. A adopção deve ser feita por escriptura 

publica, e não admitte condição nem termo. 
Art. 381:. O parentesco procedente da adopção limi

ta-se ao pae adoptante e ao filho adoptado, salvo 
quanto aos impedimentos matrimoniaes, em relação 
aos quaes se observará o disposto no art. 187, 
ns. III e v. . 

Art. 385. A adopção produzirá os seus ·effeitos ainda 
que sobrevenham filhos ao adoptante, . salvo se, pelo 
facto do nascimentb, ficar provado que o filho estava 

·concebido no momento da adopção. 
Art. 386. Os direitos e deveres que resultão dopa

rentesco natural não se extinguem pela adopção, ex
cepto o patrio poder, que será transferido do pae natural 
para o adoptivo. 

CAPITULO VI 

·DO PATRIO PODER 

SECÇAO I 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 387. Os filhos legitimos, os legitimados, os 
legalmente reconhecidos e os adoptivos estão sujeitos 
ao patrio poder, emquanto menores. 
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. 
Art. 338. Na constancia do casamento, o patrio 

poder é exercido pelo marido, como chefe da familia, e 
pela mulher, na falta ou impedimento deste. 

Art. 389. O desquite não altera as relações entre 
paes e filhos, senão quanto oo direito que cabe áquelles 
.de ter estes em sua c0rnpanhia. 

Art. 390. Dissolvido o casamento pela morte de 
um dos conjnges, o patriu poder compete ao conjuge 
sobrevivente. 

Art. 33 l. O filho illPgitimo não reconhecido pelo pae 
fica sob o poder materno. Se, porém, a mãe não for 
conhecida, ou não für capaz de exercer o patrio p::ider 
o menor incidirá sob tutela. 

SECÇÃO II 

EFFEITOS DO PATRIO PODER SOBRE À PE;soA DOS FILHOS 

Art. 392. São direitos do progenitor sobre a pessoa 
dos "filhos menor<::s : 

· J. Dirigir suaeducação. 
II. Tel-os em sua companhia, posse e guarda. 
I1I. Conceder ou negar consentimento para que se 

casem. 
IV. Nomear-lhes tutor, por testamento ou escriptura 

publica, se não sobreviver o outro progenitor, ou quando 
o sobrevivente se achar impossibilitado de exercer o 
pa trio poder. . · 

V. Represental-os nos actos da vida civil. 
VI. Reclamal-os de quem illegalmente os detenha. 
VII Exigir que lhe pr-estem obediencia, respeitoe os · 

serviços proprios de sua idade e condição. 

SECÇÃO III 

EFFEITOS DO PATRIO PODER SOBRE · OS BENS DOS FILHOS 

Art. 393. O pae e, na sua falta, a mãe são os admi
nistradores legaes dos bens dos filhos que se acham 
sob o se11 poder, resalvada a disposição do art. 2S'O. 

Art. 394. Não podem, porém, alienar, hypothecar, 
ou gravar de onus reaes os immoveis dos filhos, nem 
contrahir, em nome delles, obrtgações que ultrapassem 
os limites da simples administração, salvo caso de ne
cessidade ou evidente utilidade dos mesmos filhos, me~ 
diante auctorização do juiz. · · 

Art. 395. Sempre que no exercicio do patrio poder, 
houver collisão entre os interesses do progenitor e os 
doe, filhos, a requerimento destes ou do Ministerio Pu
blico, o juiz lhes dará cmador especial. 
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. 
Art. 396. A nullidada dos netos praticados com in

fracção dos artig0s antecedentes pôde ser opposta só• 
mente: 

I. Pelo filho. 
II. Pelos herdeiros. 
III. Pelo representante legal, se antes da maioridade 

do filho o pae tiver perdido o patrio poder. 
Art. 397. O usufructo dos bans dos filhos é inhe

rente ao exercicio do patrio poder, salvo a disposição 
do art. 230. 

Art. 393. Exceptuam-se: 
I. 03 b:ms deixados ou doados ao filho com a ex

clusão do usufructo paterno. 
· II. Os bans deixados ao filho, para fim certo e deter
minado. 

Art 393. Estilo excluidos do usufructo e da admi
nistração dos paes : 

I. Os bens adquiridos pelo filh) illegitimo, antes do 
reconhecimento. 

II. O.s adquiridos pelo filho em sarviço militar, de 
magisterio ou em qualquer outra funcção publica. 

III. Os deixados ou doados ào filho, sob a condição de 
não serem administrados pelos paes. 

SECÇÃO IV 

EXTINCÇÃ.O E SUSPENSÃO D) PATRIO PODER 

Art. 403. Extingue-se o patrio poder: 
I. Pela morte dos paes ou do fll ho. 
II. Pela emancipação resultante do casamento. 
IIJ. Pela maioridade. 
IV. Pela adopção. 

Art. 401. A mãe, que contráe novas nupciás, perde, 
em relação aos filhos do leito anterior, os direíbs in
herentes ao patrio poder; readquire-os, porém, no 
caso de enviuvar. 

Art. 402. Se o pae ou a mãe abusar do patrio poder 
por violação ou negligencia dos S9US deveres, ou rui
nosa administração dos bens do filho, poderá o juiz, 
a requerimento de algum parente ou do Ministerio 
Public0, toma.r qualqu~r medida que lhe pareça ne
cessaria para segurança da pessoa ou dos bens do mes
mo filho, inclusive a suspensão do patrio poder. 

Art. 403. Será desfüuido do patrio poder o pro-
genitor: 

l. Que castigar immoderadamente o filho. 
II. Que o deixar em abandono. . 
rn. Que praticar uct0s contrarias ú qiorul e ao.s bons 

costu1nes. 
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CAPITULO VII 

DOS ALIMENTOS 

Art. 40i. Os parentes podem exigir, uns dos outros, 
alimentos necessarios á sua subsistencia, de accordo 
com as determinações deste capitulo. , 

Art. 405. O direito à prestação de alimentos é reci
proco entre pnes e filhos, e extensivo a lodosos ascen
dentes, recahindo a obrigação nos mais proximos em 
gráo, uns em falta de outros. 

Art. 406. Na falta dos ascendentes cube a obrigação -
aos descendentes, guardada a ordem da successão e, 
na falta destes, aos irmãos quer germanos, quer unila
teraes. 

Art. 407. Os alimentos são devidos nos casos se
guintes: 

I. Quando o que os recebe não tem bens e ao mesmo 
tempo está impm,sibilitado de provêr, por seu trabalhot 
â propria subsistencia. 

II. Quando o devedor póde fornecel-os sem ficar pri
vado dos meios de que carecer á sua sustentação. 

Art. 408. Os alimentos devem ser fixados na pro
porção das necessidades do reclamante e dos recursos 
da pessoa obrigada . 

Art. 409. Se depois de fixados os alimentos, sobre
vier alteração no estado de fortuna daquelle a quem 
incumbe prestai-os ou do que os recebe, poderá o parte 
interessada recorrer ao juiz para a cessação, redoeção 
ou augmenlo, conforme as circumstancias. 

Art. 410. A obrigação de prestar alimentos não se 
transmitte aos herdeiros do devedor . 

Art. 411. A pessoa obrigada a prestar alimentos ou 
póde dar uma pensno ao alimentando, ou recebel-o e 
sustental-õ em sua. propria casa. O juiz, porém, poderá, 
conforme as circumstancias, fixar o modo da prestação. 

Art. 412. O direito de pedir ·aumentos póde deixar 
de ser exercido, mas não póde ser renunciado. 

TITULO VI 
'I'utela~ curatela é ausencla 

CAPITULO I 

DA TUTELA 

SECÇÃO I 

TUTORES 

Art. 413. Os filhos menores incidem em tutela: 
I. Por fallecimento ou declaração de ausencia dos 

paes. 
II. Quando forem elles privados do patrio poder. 
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.Art. 414. O direito de nomear tutor pertence ao pae 
~ na falta deste, á mãe do menor; se ambos forem 
fallecidos, ao avô paterno e, não existindo este, ao 
materno. 

§ unico. A nomeação deve constor de testamento 
valido e solemne ou de qualquer outrp documento au
thentico. 

Art. 415 .' E' nulla a nomeação de tutor feita · pelo 
pae ou pela mãe que, ao tempo de sua morte, estava 
privado do .patrio poder. 

Art. 416. Na falta de tutor nomeado pelos paes, a 
tutela será deferida aos parentes consanguineos do 
menor, na seguinte ordem : 

I. Ao avô paterno, depois ao materno, e na falta 
deste, á 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, sendo preferidos o mais velho ao mais 
moço, o do sexo masculino ao do feminino. 

Art. 417. O juiz nomeará tutor idoneo e residente 
no domicilio do menor : · 

I. Na falta de tutor testamentaria ou legitimo. 
II. Quando estes forem excluidos ou excusados da 

tutela. 
III. Quando destituidos os existentes por falta de ido:

neidade. 
Art. 418. Aos irmãos orphãos se dará um só.tutor. 

No caso, porém, de ser nomeado mais de uni, 
por disposição testamentaria, entende-se que a 
tutela foi deferida ao primeiro e que os outros o substi
tuem successivamente na ordem em que forem collo
cados, dado o caso de morte, incapacidade, excusa ou 

, qualquer outro impedimento legal. 
§ unico. Quem institua um menor seu -herdeiro ou 

legatario, poderá nomear:-lhe um curador especial 
para os bens deixados, ainda que o menor se ache sob 
o patrio poder, ou sob tutela . 

Art. 419. Os menores abandonados ficam sob a 
tutela do Estado, nos recolhimentos especiaes onde 
forem agasalhados. 

Na falta desses estabelecimentos, ficam sob a das 
})essoas que, voluntaria e gratu~tamente, se encarre- . 
garem da ~ua creação. 

SECÇÃO H 

INCAPAZES DE EXERCER A TUTELA 

Art. 420. Não podem ser tutores e serão exonerados 
da tutela, caso a exerça:rµ: 

I. Os que não tiverem a livre administração ·de seus 
bens. 
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II. Os que; no momento de lhes ser deferida a tutela, 
se acharem constituídos em obrigação para com o 
menor ou tlverem que fazer valer direitos contra este; 
e aquelles cujos paes, filhos ou mulheres tiverem de
manda cóm o menor. 

III. Os inimigos do menor ou de seus paes, ou que. 
tiverem sido por estes expressamente excluidos da 
tutela. 

IV. Os condemnados por crime de furto, roubo, es
tellionato ou falsidade, tenhão ou não cumprido a pena. 

V. As pessoas _ de máo procedimento ou falhas em 
probidade, e as culpadas de abuso em tutorias ante
riores. 

SECÇÃO IIl 

EXCUSA DOS TUTORES 

Art. 421. Podem excusar-ee da tutela: 
I. As mulheres. 
II. Os maiores de sessenta annos. · 
m. Os que tiverem sob ~eu poder mais de cirn~o 

filhos. 
IV. Os impossibilitados por enfermidade, emquanto 

ella durar. 
V. Os que habitarem a grande distancia do lugar , 

onde a tutela deva ser exercida. 
VI. Os que já exercerem tutela ou curatela. 
YII. Os militares, em serviço. . 
VIII. Os que exercerem funcção publica incompativel 

com a boa administração da tutela. 
Art. 422. Quem não for parente do menor, não poderá , 

ser obrigado a acceitar a tutela, se houver no lugar 
parente idoneo, consanguineo ou affim em condições 
de exercel-a. 

Art. 423. A excusa deve ser apresentada dentro de 
dez dias depois da intimação, sob pena de entender-se 
renunciado o direito de alleaal-a . -

Se a causa da excusa occorrer depois de acceita a 
tutela, os dez dias serão contados da data em que ella 
se der. 

Art. 424. Se o juiz não admittir a excusa, a accéi
tação da tutela será obrigatoria, até que o tribunal su
perior reforme a sua decisão ; e o tutor responderá 
desde logo pelos damnos e prejuizos qüe o menor 
vier a soffrer. 

SECÇÃO IV 

GARA!'iTJA DA TUTELA 

Art. 425. O tutor é obrigado, antes de assumir a 
· tutela, a fazer a especialisação e inscripção da hypo- · 

theca legal de immoveis, sufficientes á garantia da. 
administração dos bens do menor. 
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Art. 426. Se os immoveis não valerem o patrimo
nio do menor, deverc.'1 o tutor reforçar a hypotheca com 
úaução real ou fideijussoria, salvo se não tiver meios 
de fazel-o e for de recoi1hecida idoneidade. 

Art. 427. O juiz responde subsidiariamente pelos 
prejuizos causados ao menor, em consequencia da 
insolvabilidade do tutor, ou por não lhe ter exigido 
garantia de sua administração, ou por não tel-o remo
vido desde que se tornou suspeito. 

§ unico. Cessará, entretanto, sua responsabilidade, 
se provar que tomou as precauções exigidas por lei , 
e não descurou os interesses do menor. 

Art. 428. A responsabilidade será pessoal e directa, 
quando o juiz não tiver nomeado tutor, ou quando 
a !1omeação não houver sido opportuna. 

SECÇÃO V 

EXERCICIO DA Tt:'TEL~ 

Art. 429. O cuidado da pessoa do menor e a ad
ministração dos seus bens incumbem ao tutor sob 
a inspecção do juiz. 

Art. 430. Os bens do menor serão entregues ao tutor 
por inventario e avaliação, ainda que os paes tenham 
dispensado essa formalidade. 

Art. 431. Cabe ao tutor, quanto á pessoa do menor: 
I. Dirigir sua educação, defendel-o e prestar-lhe ali

mentos, conforme os seus haveres e condição. 
II. Recorrer ao juiz para providenciar, como julgar 

mais conveniente, quando o menor necessitar de 
correcção. 

Art. 432. Se o menor possuir bens, será alimen
tado e educado á sua custa, e para esse fim o juiz 
arbitrará as ,quantias que julgar necessarias, atten
tas as forças dos rendimentos do seu patrimonio, 

. quando o pae ou a mãe não as tiver taxado. 
Art. 433. Compete mais ao tutor: 
I. Representar o menor, nos actos da vida civil, 

emquanto impubere, e assistil-o, quando pubere, nos 
actos em que fôr parte, supprindo-lbe o consenti
mento. Sua auctorização é necessaria em todos os 
actos que gerarem ou extinguirem direitos ou obri
gações, e a falta importará nullidade, se fôr invocada 
pelo menor. 

II. Receber as rendas e pensões do menor. 
III. Fazer as despesas com os alimentos e a educação 

do mesmo e com o custeio de seus bens. 
IV. Alienar os objectos destinados á venda. 
Art. 434. Compete-lhe tamhem, mas com auctoriza

ção do juiz: 
I. Fazer as despesas necessarias com a conservação 

e o melhoramento dos bens. 
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Il. Receber as quantias devidas ao orphão e pagar 
suas dividas, empr.egand9· os saldos. 

lII. Impôr onus reas aos bens· do tutelado. 
IV. Acceitar herança, doação ou legado, ainda 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 

conservação fôr prejudicial, e dos immoveis, nos casos 
em que fôr permittida. 

VIII. Propôr em ,iuizo as acções e promover todas as 
diligencias a bem do menor, ~ defendel-o nas acções 
contra elle intentadas, guardada a disposição do art. 86. 

Art. 435. E' prohibido ao tutor, ainda mesmo com 
auctorização do juiz: 

I. Adquirir por si ou por interposta pessôa, por con
tracto particular ou em hasta publica, bens moveis ou 
de raiz, pertencentes ao menor, sob pena de nullidade. 

II .. Dispôr dos bens do menor a titulo gratuito. 
III. Tol'Ilar-se cessionario de direito ou credilo con

tra o menor. 
Art. 436. Os bens de raiz do menor não podem ser 

vendidos senão por necessidade indeclinavel, ou evi
. dente utilidade, e em praça presidida pelo juiz. 

Art. 437. O tutor deverá, antes de assumir a tutela, 
declorar o que lhe deve o menor, sob pena de não poder 
exigir delle o pagamento do debito, emquanto' exercer a 
tutela, salvo se provar que antes de assumil-a não tinha 
conhecimento da divida. 

Art. 438. O tutor é responsavel pelos prejuízos que, 
por negligencia, culpa ou dólo, causar ao menor ; mas 
tem direito de ser indemnisado das despesas feitas le
galmente no exercicio da tutela, e de perceber, salvo 
no caso do art. 419, uma gratificação por seu tra-: 
balho. 

§ unico. Esta gratificação, se . não tiver sido fixada 
pelos paes do menor, será arbitrada pelo juiz, não 
se elevando nunca a mais qe dez por cento da renda 
annual liquida dos berrs. 

SECÇÃO VI 

COFRE DE ORPHÃOS 

Art. 439. Os tutores não podem conseryar em seu 
poder dinheiros de seus tutelados, além do necessario 
para as despesasordinarias com o sustento e a educação 
dos mesmos, e custeio de seus bens. 

§ unico. Todo o mais dinheiro, bem como objectos de 
ouro e prata, pedras e joias preciosas, com declaração 
especificada da qualidade, peso e Yalor de cada um 
delles, e tambem os títulos cte·credito e documentos de 
valor, serão recolhidos ao cofre dos orphãos, sendo o 

Vol. VIII 
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tutor responsavel pelos juros da móra, a contar do dia 
em que o dinheiro e os referidos objectos deviam ter 
sido recolhidos. 

Art. 440. Os valores que existirem no cofre dos or
phãos não poderão ser retirados, a não ser por ordem -
do juiz, e, sómente : 

I. Para as. despesas com o sustento e educação do 
pupillo e com a administração de seus bens. 

II. Para compra de bens de raiz e titulos da di
vida publica da União ou dos Estados. 

III. Pa rn serem em pregados, segundo a determinação 
da pessôa que os tiver deixado ou doado. 

IV. Para serem entregues aos orphãos, quando se 
emanciparem ou chegarem á maioridade, ou aos seus 
herdeiros, no caso de morte daquell~s. 

SECÇÃO VII 
.... 

PRESTAÇÃO DAS COXTAS DA TUTELA 

Art. 4H. Os tutores, sem que os possa eximir dis· 
posição contraria dos paes do tutelado, são obrigados 
a prestar contas da sua administração. 

Art. 442. No fim de cada anno apresentarão ao 
juiz um balanço de sua administração, o· qual, de
pois de approvado, será annexado aos autos do ili· 
ventaria. 

Art. 443. Os tutores são obrigados a prestar contas 
de dous em dous annos, sempre que- por qualquer ; 
motivo deixarem o exercicio da tutela, ou quando o 
juiz assim julgar conveniente. 

§ unico. As-· contas serão prestadas em jaizo, 
ouvidos os interessados, e julgadas ; sendo o tutor 
obrigado a recolher immediatamente ao cofre dos 
orphãos o saldo ou o alcance. ~ 

Art. 441,. Finda a tutela pela emancipação ou maio
ridade, a quitação do menor não produzirí1 effeito 
antes de approvadas as contas pelo juiz, subsistindo 
até então toda a responsabilidade hypothecaria do 
tutor. 

Art. .445. Nos casos de morte, ausencia ou inter
dicção do tutor, as contas serão prestodas por seus 
herdeiros ou representantes. 

Art. 446. Serão levadas a credito do tutor todas as 
despesas justificadas e reconhecidamente proveitosas 
ao menor. • . 

Art. 447. As despesas com a prestação das contas 
serão pJJgas pelo tutelado. . 

Art .. 448. O alcance do tutor vencerá juros desde 
o encerramento das contas ; e o saldo contra o tute
lado só começará a vencel-os depois que, prestadas as 
contas e entregues os bens ao menor, fôr requerido o 
pagamento por parte do tutor. 
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SECÇÃO VIII 

CESSAÇÃO DA TUTELA 

Art. 4i9. A tutela cessa, em relação ao menor: 
I. Pela maioridade ou pela emancipação. 
II. Por incidir sob o patrio poder, no caso de legiti

mação, reconhecimento ou adopção. 
Art. 450. A tutela cessa, em relação ao tutor: 
I. Por expirar o termo dentro do qual era obrigado a 

servir. 
II. Por sobrevir motivo de excusa. 
III. Pela remoção. 
Art. 451. Os tutores são obrigados a servir por es

paço de dous_annos. 
§ unico. Podem, porém, continuar no exercício da 

tutela depois desse termo; se assim o quizerem ou pa
recer no juiz conveniente aos interesses do menor. 

Art. 452. Será desfüufdo o tutor, quando negligente, 
prevaricador ou incurso em incapacidade. 

CAPITULO II 

DA CURA.TELA 

SECÇAO I 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 453. Estão sujeitos á curatela: 
I. Os loucos de todo .o genero. 
II. Os surdos-mudos sem educação que os habilite a 

fazer conhecida sua vontade. 
,, III. Os prodigos . 

. Art. 454. A interdicçüo deve ser promovida : 
I. Pelo pai, mãe ou tutor. 
II. Pelo conjuge ou algum parente proximo. 
III. Pelo Ministerio·Publico. 

' Art. 455. A intervenção do Ministerio Publico só 
se realizará : · 

I. No caso de loucura furiosa. 
II. Se não existir alguma das pessoas mencionadas 

nos dous primeiros numeros do artigo antecedente, ou 
não requererem a interdicção. 

III. Se_, existindo, forem menores ou incapazes. 
Art. 456. Nos casos em que a interdicção for promo

vida pelo Ministerio Publico, o juiz nomeará um de
fensor do supposto incapaz. Nos outros casos, o de
fensor será o Ministerio Publico. 

Art. 457. An les de decidir com respeito á declaração 
da incapacidade, o juiz examinará pessoalmente o de-
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nunciado como incapaz, e pedirá o parecer de prO:
fissionaes. 

" Art. 458. A interdiccão dos surdos-mudos deve fixar 
os limites da curatela; eegundo o 'gráo de seu desen-
volvimento mental. -

Art. 459. A sentença que declara a interdicção pro
duz effeitos desde logo, embora sujeita a recurso. 

Art. 460. D2cretada a interdicção, fica o interdicto 
sujeito á curatela, á qual.se applica o disposto no ca
pitulo antecedente, com a restricção do art. _ 458 e as 
modificações dos artigos seguintes. 

Art. 461. O conjuge, não separado judicialmente, é, 
de direito, curador do outro, quando interdicto. 

§ 1.0 Na falta do conjuge, é curador legitimo o pae; na 
falta deste, a mãe; e na falta desta, o descendente maior. 

§ 2. 0 Entre os descendentes os mais proximos excluem 
os mais remotos e, entre os do mesmo gráo, os varões 
excluem as mulheres. . 

§ 3. 0 Na falta das pessoas nlludidas, compete ao juiz 
a escolha do curador. . 

Art 462. Quando o curador for conjuge, lião será 
obrigado a apresentar os balanços annuaes, nem a 
fazer inventario, s2 o regímen do casamento for o o.a 
communhão, ou se os bens do incapaz se acharBm 
descriptos em instrumento publico, qualquer que seja 
o regimen do casamento. • 

§ 1. 0 Se o curador for o marido, observar-se-ha o 
disposto nos arts. 239 a 245. 

§ 2. 0 Se for a mulher a curadora, observar-se-ha o 
disposto no art. 258 § unico. 

§ 3. 0 Se for o pac, ou a mãe, não terá applicação o 
disposto no art. 442. 

Art. 463. Quando houver meio de educar o surdo
mudo,o curador deverá promover sua entrada em esta
belecimento apropriado. 

Art. 464. Os loucos, sempre que parec8r_ inconveni
ente conserval-os em casa ou o exigir o seu trata
mento, deverão ser tambem recolhidos em estabeleci
mentos adequados. 

Art. 465. A auctoridade do. curador extender-se-ha aos 
filhos e bens de seu curatelado, nascido ou nascituro. 

SECÇÃO II 

DOS PRODIGOS 

Art. 466. A incapacidade do prodigo coüsistiró só-
mente em não poder exercer Eem um curador os actos 
seguintes: emprestar, transigir, dar quitação, alienar, 
hypothecar, demandar ou ser demandado, e, em geral, 
qualquer acto que nfí.o seja de simples administração. 

Art. 467. A incapacidade do prodigo sómente se dá 
existindo conjuges, ascendentes e descendentes legi
timas, -e só por elles póde ser denunciada e pro
movida. 
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Art. 468. Cessará a incapacidade, extincta a sua 
causa ; e a nullidade dos actos praticados pelo prodigo 
durante a interdicção só poderá ser oppostu por elle 
mesmo ou pelas pessoas designadas para promovei-a. 

SECÇÃO III 

D.\ CURATELA DO NASCITURO 

_ Art. 469. .Ao nascituro será nomeado curador que 
vele pelos seus direitos, se o marido fallecer ficando 
a mulher gravida e impossibilitada de exercer o patrio 
poder. 

§ unico. Será, porém, dispensada o nomeação, 
quando esUver a mulher interdicta, observando-se 

· então o disposto no art. 465. 

CAPITULO III 

DA AUSENCIA 

SECÇÃO I 

CURADORIA DE AUSENTES 

Art. 470. Desapparecendo alguem do.seu domicilio, 
sem deixar representante ou procurador a quem caiba 
administrar seus bens, e ignorando-se se é vivo ou 
morto, deve o juiz, a requerimento de qualquer inter
essado ou do Ministerio Publico, nomear-lhe curador. 

Art. 47-1. Tambem se nomeará curador, quando o au
sente deixar procurador, que não queira ou não possa 
exercer ou continuar o mandato. · 

Art. 472. O juiz, que nomear o curador, indicará a 
este os .poderes e as obrigações, conforme as circumstan
cias, observando, no que fôr applicavel, o disposto 
a respeito dos tutores -e curadores. 

Art. 473. O conjuge d_o · ausente, sempre que não 
eRteja separado judicialmente, será seu curador legi
timo. 

Art. 474. Na falta de conjuge, o. curadoria dos 
bens do ausente pertencerá ao pai, á mãe, aos des
cendentes, na ordem em que se acham mencionados, 
não l_l.avendo impeiimento que os prive de acceitar 
esse encargo. 
- § unico. Entre os descendentes, os mais proximos 

excluem os mais remotos, e, entre os do mesmJ gráo, 
os varões excluem as mulheres. 

Art. 475. Nos casos de nrrecãdo.ção da herança ou 
quinhão de herdeiros ausentes, observar-se-ha, quanto 
á nomeação de curador, o que se acha disposto no 
liv. IV, tit. I, cop. IV da Porte Especial. 

/ 
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SECÇÃO II 

SUCCESSA.O PROVISOR!.\. 

Art. 476. Passados d'Jus annos das ultimas noticias 
do ausente, que não deixou representante ou procura
dor, ou passados quatro, se os tiver deixado, poderão 
os interessados requerer que se abra provisoriamente 
a sua successão. 

Art. 477. Consideram-se interessados para esse fim: 
I. O conjuge não separado judicialmente. 
II. Os herdeiros presumidos legítimos, ou testamen

tarias. 
m. O.s·.q.u..--iiver-em sobrt O!t-bans (!o áussntt} direito 

subordtnado á condição de morte. 
IV. Os credores de obrigações vencidas e não pagas. 
Art. 478. A sentença que determinar a abertura da 

successão provisoria só produzirá effeito :;;eis mezes 
depois de sua publicação pela imprensa; mas, logo que 
passe em julgado, se procederá á abertura do testa
mento, se existir, e ao inventario e partilha dos bens, 
como se o ausente fosse fallecido. 

§ 1. ° Findo o prazo a que se refere o art. 476, e na 
falta absoluta de interessados á successão provisoria, o 
Ministerio Publico nos Estados e na Capital da União 
deverá requerel-a ao respectivo juizo. 

§ 2. 0 Não comparecendo herdeiro algum ou qualquer 
outro interessado, logo que houver passado em julgado 
a s:mtença que determinar a abertura da successão 
provisoria, proceder-se-ha judicialmente á arreca
dação dos bens do ausente pela fórma estabelecida nos 
arts. 1603 a 1606. 

Art. 479. Antes da partilha, o juiz deve ordenar a 
conversão dos bens moveis, sujeitos a deterioração ou 
a extravio, em immoveis, ou em títulos ,da divida pu
blica da União ou dos Estados. 

Art. 480. 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 prestar a garantia exigida neste artigo, será ex
cluido, mantendo-se os bens que lhe deviam caber 
sob a administração do curador ou de outro herdeiro 
designado pelo juiz, e que preste a referida garantia. 

Art. 481. Na partilha, os immoveis em sua integri
dade devem ser confiados aos successores provisorio~ 
mais idoneos. 

Art. 482. Salvo o caso de desapropriação, os im~ 
moveis do ausente só poderão ser alienados mediante 
auctorização do juiz, para evitar · ruina, ou no caso 
de convir sejam convertidos em títulos da divida 
publica. 
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Art. 483. Depois de empossados dos bens, -os suc
cessores provisorios ficarão representando acfiva e 
passivamente o ausente, correndo contr"a elles as 
acções pendentes ou que de futuro se intentarem contra 
aquelle. 

Art. 484. O descendente, ascendente, ou conjuge que 
for successor provisorio do ausente fará seus todos os 
frnctos e rendimentos dos bens que a este couberem. Os 
outros, porém, deverão capitalisar met!lde desses fruc-. 
tos e rendimentos, segundo o disposto no art,. 479, 
de accordo com o representante do Ministerio Publico, 
e prestar annualmente contas ao juiz competente. 

Art. 485. O que tiver sido excluído da posse pro
visoria, nos termos do art. 480, poderá requerer, justi
ficando falta tle meios, que se lhe entregue metada doo 
rendimentos do quinhl!.o que lhe tocou . . 

Art. 486. Se durante a posse provisoria se provar a 
época exacta do fallecimento do ausente, considerar
se-ha nessa data aberta sua successão em favor dos 
herdeiros que então o eram. 

Art. 487. Se o ausente apparecer ou for provada a sua 
existencia depois da posse provisoria, cessarão, desde 
logo; as vantagens dos successores fmmittidos nella, 
que ficarão, todHvia, obrigados a tomar us medidas 

.assecuratorias precisas, at~ que entreguem os bens 
a seu dono. 

SECÇÃO III 

SUCCEilSÃO DEFINITIVA. 

Art, 4g3_ Trinta annos depois de ter passado em 
julgado a sentença que concede a abertúra da succes
são provisoria, poderão os interessados requerer a de
finitiva e o levantamento das cauções prestadas. 

Art. 489. Tambem póde ser requerida a successão 
definitiva, provando-se que o ausente já completou 
oitenta annos de idade e que de cinco datam as ultimas 
noticias delle. . 

Art. 490. Regressando o ausente dentro dos dez 
annos que seguiram á abertura da successão definitiva 

· ou algum de seus descendentes, ou ascendentes, 
aquelle ou estes haverão só os bens existentes no es-. 
tado em que se acharem, os subrogados em seu lugar, 
ou o preço que os herdeiros e demais interessados 
houverem recebido pelos alienados depois daquelle 
tempo. . 

§ unico. Trinta annos depois de ter passado em 
julgado a sentença que concede a abertura da sue
cessão provisoria, se o ausente não houver regres
sado, ou se qualquer interessado não houver promovido 
a successão, a plena propriedade dos bens arrecadados 
passará ao Estado onde era domiciliado o ausente, ou 
á União, se era domiciliado no Districto Federal. 
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SECÇÃO IV 

EFFFJITOS D.\. AU.i!E~CIA SOBRE OS DIREITOS DA. FA:l!ILIA 

Art. 4)1. Se o ausente daixou filho3 menores e o 
outro cJnjuga tiv~r já fJ.l le~ido ou não tiver direito ao 
exercício do patrio pJ1er, pr.:>ceder-se-ha, em relação 
aos m3ncionados filhos, como si fossem orphãos. 

LIVRO II 

::I:>:1.re:l:to d.as oo-u.sas 

TITULO I 

Posse 

CAPITULO I 

DA POSSE E SUA CLASSIFICAÇÃO 

Art. 492. Considera-se possuidor todo aquelle que 
tem de facto o exercício pleno ou limitado de alguns 
dos poderes inherantes ao domínio. 

Art. 493. A posse directa, mas temporaria, do usu
fructuario, do crador pignoraticio, do locotorio e de 
todos aquelles que se acham em situação jurídica que 
lhes di direito3 ou impõe obrigação de possuir cousa 
alheia, não exclue a posse indirecta da pessoa, em re
lação á qual o direilo de possuir lhe é garantido. 

Art. 49L Não é possuidor aquelle que, achando-se 
em relação de dependencia para com outro, conserva 
a posse em nome deste e em cumprimento __ de ordens 
ou instrucções suas. 

Art. 495. Se mais de um1 pessoa 1fossuir cousa in
divisa, ou estiver no goso do mesmo direito, poderá 
cada uma exercer sobre o objecto commum netos pos• 
sessorios, comtanto que não excluam os dos outros 
com possuidores . 

Art. 493 . E' justa a pJsse que não for violenta, clan-
destina ou precaria. · 

Art. 497. E' de b)a fé a posse, se o possuidor ignora 
o vicio ou obstaculo qu:3 lhe impede a acquisição da 
cousa ou do direito possuido. 

§- unico. O possuidor com justo titulo tem por si a 
presumpção de boa fé, salvo prova em contrario, ou 
quando a lei expressamente nílo admitte esta pre-
sumpção. · 

Ar t. 493. A poss3 de boa fé só perde este caracter 
no caso e desde o 1nomento em que as circumstàncias 
façam, presumir que o possuldor não ignora que pos~ 
s1,1e indevidumente. 
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·Art. 499. Entende-se continu:ir a posse no mesmo 
caracter em qua foi adquirida, salvo prova em con
trario. 

CAPITULO II 

DA ACQUISIÇÃO DA POSSE 

Art. -500. Adquire-se a posse: 
I. Pela apprehensão da cousa ou pelo exercicio do 

direito. 
TI. · Pelo !acto de ter 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, m. I da parte geral. 
'Art. 501. A posse pôde ser adquirida: 
I. Pela propria pessoa que a pretende . 
II. Por seu representante ou procurador . 
lII . Por terceiro sem mandato, dependendo de rati

ficacão. 
IV. Pelo constiluto possessorio . 
Art. 502. A.posse passa com os mesmos caracteres 

e qualidades aos herdeir0s e legatarios do possuidor. 
Art. 503. O successor universal continua de direito 

a posse do seu antecessor ; e ao successor singular é 
facultado ur:iir sua posse á do antecessor, para os 
effeitos legaes . · 

Art. 504. Não induzem posse os actós de mera 
permissão ou tolerancia, assim como não auctorizam a 
sua acquisição os ~ctos violentos, ou clandestinos, 
senão depois de cessar a violencia ou a clandestirü
dade. 

Art.. 505. A posse do immovel faz presumir, até 
prova contraria, u dos moveis e objectos que- nelle 
estiverem. 

CAPITULO III 

DOS EFFErTOS DA POSSE 

Art. 506. O possuidor tem direito de ser mantido 
n~ sua posse, se for turl,)n.da, e nella reintegrado em 
caso de eslmlho. 

-Art. 507. Quando mais de uma pessoa pretender a 
qualidade de possuidor, deverá ser mantida provisoria
mente a que,detiver a cousa, se não for manifesto que 
houve esta de alguma das outras por modo vicioso. 

Art. 508. O possuidor q"ue tiver justo receio de ser 
molestado na sua posse, pôde requerer ao juiz que o 
segure da violencia imminente, com comminação de 
pena, no caso de transgressão dJ preceito. 

Vol. VIU 
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Art. 509. o possuidor turbado ou esbulbado póde 
defender-se ou desforçar-se, comtanto que o faça logo. 
• § unico. Os actos de defesa ou de desforço não podem 
ir além do indispensa vel ó. manutenção ou restituição 
da posse. 

Art. MO. O possuidor manutenido ou reintegrado na 
posse.tem direito a ser indemnizado dos prejuizos sof
fridos, derendo a reintegração ser feita á custa do autor 
do esbulho, no mesmo lugar da violencia. 

Art. 511. O p::lssuidor póàe dirigir a acção de esbulho 
ou de indemnização contra o terceiro que recebeu a 
cousa esbulhada, sabendo que o era. 

Art. 512. Não obsta à manutenção ou reintegração 
na posse,. a allegação de dominio ou de outro direito 
sobre a cousa. Não se deve, entretanto, julgar a posse 
em favor daquelle a quem evidentemente não pertencer 
o dominio. · 

Art. 513. Quando o possuidor tiver sido esbulhado, 
será reintegrado na posse, desde que o requeira, sem 
ser ouvido o auctor dJ esbulho antes da r eio.te. 
gração. 

·Art. 514. Na posse de menos de anno e dia, nenhum 
possuidor será manutenido ou reintegrado judicial
mente, senão contra os que não tiverem melhor posse. 

§ unico . Entende-se melhor a posse que se fundar em 
jus to titulo; na falta de titulo, ou sendo os títulos 
iguaes, a mais antiga ; se da mesma data, prefere a 
posse actual, e se forem todas duvidosas, será a 
cousa posta em sequestro, emquanto se não apurar a. 
quem deva pertencer. 

Art. 515. Se a posse for de mais de anno e dia, o 
possuidor será mantido summariamente, até ser con
,·encido pelos meios ordinarios. 

Art. 516. O disposto nos artigos antecedentes não 
se applica ás servidõ3s continuas não apparentes, nem 
ás descontinuas, salvo quando os respectivos titulas 
provierem do possuidor do predio serviente 9u daqueUes 
de quem este o houve. 

Art. 517. O possuidor de boa fé tem direito aos 
fructos percebidos, emquanto durar a boa fé. 

Art. 5t8. Os fructos pendentes ao tempo em que cessar 
a boa fé devem ser res.tituidos, depois de deduzidas as 
despesas da producção e custeio. Devem ser tambem 
restituídos os fructos colhidos com antecipação. 

Art. 519. Os fructos naturaes e industriaes repu
tam-se colhidos e percebidos, logo que são separados.
Os civis reputam-se percebidos dia por dia. 

Art. 520. O p'.)ssuidor de má fé responde por todos 
os fructos colhidos e percebidos e pelos que, por culpa 
sua, deixou de perceb3r, desde o momentõ em que se 
constituiu d9 má -fé; tem direito, p')rém, ás despews 
da producçã8 e custeio. 

Art . 521. O possui'lor de boa fé não responde pelas 
deteriorações ou perdas da cousa, uma vez que lhes 
não tenha dado cauc;a. 



CODIGO CIVIL BRAZ[LEIRO 11.5 

Art. 522. O possuidor de má fé resp::mde pelas dete
riorâçõ :;s ou perda da cousa, aiilcla accidentaes, éx
cepto se provar que se teriarr;t dado do mesmo modo 
estando a cousa na posse do reivindicante. 

Art. 523. O possuidor de boa fé · tem direito a ser 
indemnizado drn hemfeitorias necessarias e uteis, e 

- quanto ás voluptuarias, se lhe não for pago o valor, 
tem o direito de levantal-as, quando o puder ftlzer sem 
detrimento da cousa. Pelo valor das bemfeitorias ne
cessarios e uteis, poderá exercer o direito de retenção. 

Art. 52i. Ao possuidor de má fé devem ser indem
nizadas sómente as bemfeitorias necessarias, mas não 
gosa do direiLo de retenção pelo valor destas, Í1em do 
de levantar as voluptuarios. 

Art. 525. As bemfeitorias compensam-se com as 
deteriorações, e só dão lugar á indemnização, se ainda 
existirem no momento da evicção. · 

§ unico. O reivindicante obrigado a indemnizar as 
bemfeitorios t~m direito de optar entre o valor actual 
dellas e o seu custo. 

CAPITULO IV 

DA PERDA DA POSSE 

Art. 52õ. A posse das cousas perde-se: 
I. Pelo abandono .
II. Pela tradição. 
III. Pela. dest;ruiçõ.o ou perda da cousa ou por ter sido 

posta fóra do commercio. 
IV. Pela posse de outrem, a.inda contra a vontade do 

possuidor, se e.ste núo foi manutenido ou reintegrado 
em_ tempo competente. 

V . Pelo constituto possessorio. 
§ unico. A posse dos direitos perde-se . desde que se 

torne impossivel o seu exercício, ou pelo não uso delles 
durante tanto tempo quanto necessario po.ra a prescri
pção. 

Art_. 527. Não se tratando de universalidade, a posse 
. das cousas moveis e dos titU:los ao portador, produz, a 

favor de terceiros que a odquiriram de boa fé, oseffeitos 
de titulo. Todavia, aquelle que tiver perdido cousa 
movel ou titulo ao portador, ou a.quelle a quem forem 
furtados, pódc rehavei-os da pessoa que os detiver, 
salvo a esta o di•·eito 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 no possuidor o preço por qué o 
comprou. · 

Art. 528. Só se considera perdida a posse paro. o 
ausente, quundo, tendo noticia da occupação, se 
abstem de reto:-nar a cousa, ou, tentando recuperai-a, 
é violentamente repellido. 
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CAPITULO V 

DA PROTÉCÇÃO POSSESSORIA 

Art. 529. 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, sern comtudo per
derem o caracter possessorio. 

§ unico. O pra?:o de anno e dia não corre emquanto 
o possuidor defende a posse, restabelecendo a situação 
de facto anterior á turbação ou ao esbulho. 

TITULO II 
Propl"iedacle 

CAPITULO I 

DA PROPRIEDADE EM GERAL 

ArL 530. A lei assegura ao proprietario o direito 
de usar, gosar e dispor de seus bens e de rehavei-os 
do p::>der de quem quer que injustamente os possua. 

§ unico. A propriedade litteraria, scientifica e artis
tiea, será regulada conforme as disposições do capi
tulo VI deste titulo. 

Art. 531. E' plena a propriedade, quando todos os 
direitos elementares que a formam se acham reunidos 
na pessoa do proprietario ; é limitada, quando está 
gravada de algum onus real, ou é resoluvel. 

Art. 532. O dominio presume-se exclusivo e illimi
tado, até prova em cont.rario . 

Art. 533. Os fructos e os outros productos perten
cem, ainda depois de separados, ao proprietario, salvo 
quando por alguma razão de direito devam pertencer 
a outrem. 

Art. 534. O proprietario ou o inquilino de um predio, 
em que algu3m tem direito de fazer obr·as, póde, no 
caso de damno imminente,exigir do auctor dessas obt•as 
as· necessarias garantias contra o prej uizo eyentual. 

CAPITULO II 

DA PROPRIEDADE D1MOVEL· 

SE:CÇÃO I 

ACQUBIÇÃO DA PROPRIEDADE l:m,IOVEL 

Art. 535. Adquire-se a propriedade immovel: 
I. Pela inscripção do titulo de transferencia no 

registro predial da situação do immovel. 
II . Pela. accessão . 
III. Pelo usucapião. 
IV . Pelo direito hereditorio. 
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SECÇÃO II 

ACQUISIÇÃO PELA INSCRIPÇÃO DO TITULO 

Art. 536. Estão sujeitos á inscripção, no registro 
predial, os titulos translativos da propriedade immovel, 
por acto entre vivos. 

Art. 537. São tambem sujeitas á inscripção : 
I. As sentenças proferidas nas aéções divisorias, das 

quaes resulte cessação do estado de communhão. 
II. As sentenças que, nos inventarios e partilhas, 

adjudicam bens de raiz para pagamento das dividas da 
herança. 

III. A arrematação em hasta publica e as adjudi-
cações. · 

Art. 538. Os actos sujeitos á inscripção não operfl:m 
transmissão do domínio, senão da data em que forem 
inscriptos. 

Art. 539. A inscripção deve ser datada do dia em 
que o titulo for apresentado ao official do registro, e 
este o prenotar em seu protocollo. 

Art. 540 · Sobrevindo fallencia ou insolvencia do 
alienante entre a prenotação do titulo e a sua inscri
pção, por demora do officia1 ou duvida julgada impro
cedente, deve, não obstante, fazer-se a inscripção, que 
retrotrahe, neste caso, á data da prenotação. 

Se, porém, ao tempo da inscripção, ainda não estiver 
pago o preço do immbvel, o adquirente, notificado da 
fallencia ou insolvencia do alienante, deve depositai-o 
emjuizo·. 

SECÇÃO Ul 

.A.CQUIBIÇÃO POR ,&CCESSÃO 

Art. 541. A accessão póde dar-se: 
1. Pela formação de ilhas ou ilhotas. 
II. Por alluvião. 
III. Por avulsão. 
IV. Por abandono de alveo. 
V. Por co11strucção de obras, ou plantações. 

Ilhas e ilhotas 

Art. 542. As ilhas e ilhotas formadas no leito de 
um rio particulor pertencem aos proprietarios ribei
rinhos fronteiros, observadas as regras seguintes : 

I. As .que se formarem no meio do rio, conside
ram-se accrescimos sobrevindos aos terrenos ribei
rinhos fronteiros de ambas as margens, na proporção 

-de suas testadas, até alinha q@ dividir o alveo em 
duas partes iguaes . 
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. II. As que se formarem entre essa linha e uma das 
margens consideram-se accrescimos nos terrenos ri
beirinhos fronteiros desse mesmo lado. 

III. As que se formarem pelo desdobramento de um 
novo braço do rio, continuam o pertencer aos pro
prietarios dos terrenos á custa dos quaes se consti
tuíram. 

ArL 543. As ilhas e ilhotas formadas nos mares terri
toriaes do Brazil p3rtencem á União ; as formadas nos 
rios e lagos publicas pertencem á União ou ao Estado, 
conforme pertencer n este ou áquellu o dominfo dos 
rios e lagos. 1 

Alluvic1o 

Art. 5H. Os nccrescimos que se formam por depo
sitas ou aterros naturaes ou pelo afastamento das 
aguas dos rios, pertencem aos proprietarios dos ter
renos marginnes, ainda que os rios sejam publicos. 

Art. M5. Os donos de terrenos que confinam com 
aguas dormentes, como lagos e tanques, nem adqui
rem o solo descoberto por qualquer diminuição das 
aguas, nem perdem o que ellas com seu crescimento 
invadirem. 

Art. M6. Quando o terreno de nlluviúo se formar 
em frente a predios pertencentes a proprietarios diffe
rentes, far-se-ha a divisão entre elles em proporção á 
testada que cada um dos predios apresentava sobre 
a antiga nrnrgem, solvo as disposições relativas á 
navegação. 

A-oulslfo 

Art. 51:7. Quando uma porção de terro. se destacar 
de um predio por força nntural violenta, e se juntar 
a outro, o dono do primeiro poderá reclamaJ-a no do 
segundo, oo qual é p_ermiLtido optar, ou pelo consen
timento nn remoção dn porte accrescida, ou pela in
demnização ao reclamante. 

Art. 548. Se dentro de um anno nllo for apresen
tada reclamação, considerar-se-lia a porção de terra 
definitivamente incorporada no predio em que se acha, 
pe?dendo o seu antigo dono o direito de reivindical-a 
e de exigir qualquer indemnisação. 

Art. M9. Quando a a vulsão for de cousa nüo sus
ceptivel de odherencia natural, terá applicação o dis
posto com referencia a cousas perdidas. 

Alveo abandonado 

Art. 550. O alveo abandonado do rio publico 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 rnarginaes se extendem até ao meio do alveo. 
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Construcções e plantações 

Art. 551. Qualquer construcção ou plantação exis
tente em um terreno presume-se feita pelo proprie
tario e á sua custa, alé que o contrario se prove. 

Art. 552. Aquelle que ~emeia, 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. 553. Aquelle que semeio, planta ou edifica em 
terreno alheio perde, em proveito do proprietario, as 
sementes, plantas e construcções, mas tem direito á 
indemnização. Se procedeu de má fé, poderá ser cons
trangido a repor as cousas no estado anterior e a pagar 
os prejuizos. 

Art. 554. Havendo má fé, de ambas as partes, 
adquirirá o proprietario as sementes, plantas e con
strucções, -devendo, porém, indemnizar o valor das 
bem feitorias . 

Presume-se ~á fé no proprietario, quando o tra
balho da plantação ou construcção se fez em sua pre
sença e sem impugnação sua. 

Art. 555. O disposto no artigo antecedente appli
cu-s~ tambem ao caso em que as sementes, plantas ou 
materiaes nilo pertencerem a quem de boa fé os em
pregou em solo alheio. 

§ unico. O proprietario das sementes, plantas ou 
materiaes poderá cobrar do proprietario do solo a 
indemnização devida, quando não puder havel-a do 
plantador ou constructor. 

SECÇÃO IV 

USCCAPIÃO 

Art. 556. Aquelle que, durante trinta annos, sem 
interrupção e sem opposição, possuir como seu um im
movel, adquirirá a proprledade delle, independente de 
titulo e boa fé, que se presumem. 

Art. 557. Aquel1e 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 ausentes. · 

§ unico. Reputam-se presentes os moradores do 
mesmo municipio, e ausentes os que habitam munici
pios differentes. 

Art. 558. o possuidor póde pora o fim de contar 
o tempo exigido pelos artigos antecedentes, accres
centar á sua posse a-do seu antecessor, eomtanto que 
ambas sejam continuas e pacificas. 

Art. 559. As causas que impedem, suspendem ou 
interrompem a prescripção, applicam-se ao usucapião 
e do mesmo modo ao possuidor o que se acha estabe
leGido em relação ao devedor. 
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SECÇÃJ V 

DIREITOS DE VIZI!SHANÇA 

Uso Nocivo da P1·opriedade 

Art. 560. O proprietario ou inquilino de um predio 
tem o direito de impedir que o mó.o uso da propriedade 
vizinha possa prejudicar a segurança, o socego e a 
saúde dos que o habitam. 

Art. 561. o proprietario tem . direito de exigir do 
dono do predio vizinho a respectiva demolição oure
paração, quando este ameace ruína, bem como que 
preste caução pelo damno imminente. 

Arvoi·es Limitrophes 

Art. 562. A arvore cujo tronco se acha sobre a linha 
divisoria de dous predios presume-se pertencer em 
commum aos donos destes. 

Art. 563. Os fructos que cabem de uma arvore plan
tada no terreno vizinho pertencem ao dono do sólo 
onde cahiram, se este fôr de propriedade particular. 

Art. 564. As raizes e os ramos de arvore que se 
extendem para o predio vizinho podem ser cortados 
pelo habitante do predio prejudicado. 

Passagem Forçada 

Art. 565. 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 
vizinho que lhe dê passagem, cuja direcção e extensão 
serão fixadas judicialmente, quando preciso. 

Art. 556. Os donos dos predios p:lr onde se esta
belece a passagem para o predio encravado teem direito 
de exigir justa indemnização. 

Art. 567. 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. 568. Não constituem servidão as passagens e 
atravessadouros particulares, por propriedades tam- . 
bem particulares, que se não dirigem a fontes, pontes 
ou a lugares publicos, que estejam privados de outra 
serventia. 

Aguas 

Art. 569~ O dono do predio- inferi0r é obrigado a 
receber as aguas que correm naturalmente do superior. 
Se o dono deste fizer obras de arte, para facilitar o escoa
mento, deverá proceder de modo que ao do outro não 
cause damno maior que o natural .e anterior ás 
mesmas obras. 
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Art. 570. Quando as aguas, artificialmente trazidas 
para o predio superior, correrem delle para o inferior, 
o dono deste poderá reclamar, ou que sejam desviadas 
ou que se lhe pague indemnização proporcional ao 
prejuízo que com isso soffrer. 

Art. 571. O proprietario de uma fonte não captada 
não póde impedir o curso natural das aguas pelos pre
dios inferiores, depois de satisfeitas as necessidades 
de seu consumo. 

Art. 572. As aguas pluviaes que correm por lugares 
publicas, assim como as dos rios publicos, podem ser 
utilizadas, na sua passagem, por qualquer proprietario 

_ ribeirinho, conformando-se com os regulamentos admi-
nistrativos. · 

Art. 573. E' permittido a qualquer canalizar em 
proveito da agricultura ou da industria, as aguas a 
que tenha direito, atravez dos predios rusLicos alheios, 
não sendo chacaras ou sítios murados, quintaes, 
jardins, hortas ou pateos adjacentes a predios urbanos, 
precedendo indemnização do prejuízo que resultar 
aos ditos predios. 

§ unico . Os donos dos predios, neste caso, teem 
tambem o direito de ser indemnizados dos prejuizos 
que de futuro vierem a resultar da infiltração ou 
erupção das aguas, ou da deterioração das obras fei
tas para canalização destas. 

Art. 574. As questões relativas á servidão de aguas 
e respectiva indemnização serão resolvidas por acção 
summaria. 

Limites entre predios 

Art. 575. O proprietario póde obrigar o confinante 
o. proceder com elle a demnrcaçõ.o dos respectivos 
predios, á aviventar rumos apagados e a renovar 
marcos destruídos ou arruinados, sendo as respectivas 
despesas repartidas proporcionalmente entre os inte
ressados. 

Art. 576. Os limites, no caso de confusão, serão deter
minados, em falta de outro meio, de qonformidade com 
a posse e, quando esta se não achar provada, dividir
se-ha o terreno contestado em porções iguaes entre os 
predios, ou será adjudicado a algum delles. 

Art. 577. O intervallo, muro, vallo, cerca ou outra 
obra que separa dous predios, dá direito ao uso commum 
dos proprietarios confinantes, e presume-se pertencer a 
ambos, até prova em contrario. 

Di1·eito de con&truir 

Art. 578. O proprietario póde levantar em seu terreno 
as construcções que lhe aprouver, salvo o direito dos 
vizinhos e os regulamentos administrativos. 

Art. 579. O proprietario póde embargar a construc
ção de predio que,invada a área do seu ou sobre este 

Vol. VJII 16 
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deite gotteiras; do mesmo modo daquelle em que se 
abra Janella ou lernnte terraço, sem mediar a distancia 
de melro e meio. 

§ 1. 0 A disposição deste ortigo não abrange as frestas 
ou setteiras para luz, que nõo võ.o além de dez centíme
tros de largura sobre vinte de comprimento. 

§ 2. 0 As aberturas para luz nõ.o prescrevem, podendo 
o vizinho a todo tempo levanlar sua casa ou contra
muro, ainda que véde o luz das ditas aberturas. 

Art. 580. As disposições do artigo precedente não são 
applicaveis a predios separados por qualquer estrada, 
caminho, rua ou outra passagem publica. 

Art. 581. O proprietario deve edificar de modo que 
a beira do seu telhado não gotteje sobre o predio 
vizinho, deixando, se de outro modo não o puder evitar 
pelo menos, um intervallo de dez centímetros entre 
os ditos predio e beira. 

Art. 582. O que consentir 1111 abertura de janella, 
ou nu collocação de sacada ou gotteira sobre o seu 
terreno, s.) poderá exigir o fechamento daquella, ou 
a remoção desta, até armo e dia depois de concluída 
a obra. 
• Art. 533. Em predio rustico, as novas construcções 
não poderão ser feitas, sem licença do vizinho, a menos 
de metro e meio do respectivo limite. Esta disposição 

. com prehende os accrescimos das construcções já exis
tentes. 

Art. 584. As estrebarias, curraes, pocilgas, estru
meiras, e, em geral, os construcções que incom
modam ou prejudicam a vizinhança, devem guardar 
a distancia que fôr fixada pelas posturas munici
paes ou regulamentos sanitarios. 

Art. 585 . Nas cidades, villas e povoações, cujas 
cosas são sujeitas a alinhamento, o dono de um 
terreno vozio póde edifical-o travejandot na parede 
divisaria do predio vizinho, se tiver esta capaci
dade para. supportar a nova construcção, mediante 
o pagamento do valor da. metade da. parede e do 
chão correspondente. 

Art. 586. O vizinho que primeiro construir póde as
sentar metade da parede divisaria no terreno con
tiguo, sem prejuízo de haver a metade do respectivo 
valor, se o outro tra.vejal-a tambem. Neste caso, o 
primeiro fixará a largura do alicerce, assim como a 
profundidade, se o terreno não fôr de rocha. 

§ unico. Se a parede divisaria pertencer a um dos 
vizinhos, e não tiver capacidade para ser travejada 
pelo outro, não poderá este fazer alicerce ao pé da. 
mesma sem prestar caução áquelle, pelo risco a que ex
ponha a construcção em razão da insufficiencia dó 
alicerce. 

~rt. 5S7. O condomino de uma parede divisor ia póde 
uttlisar-se dellu até ao meio de sua espessura, com tanto 
que não ponha em risco a segurança ou a separação dos 
dous predios e avise previamente ao outro cond0mino 

.. 
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das modificações que pretenda fazer na me.-;rno. 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. 588. O dono de um predio, omeaçado pela 
construcção· de chaminés, fogões ou fornos, no con
tiguo, ainda que o. parede seja commum, póde em
bargar o. obra e pedir cauçno contra qualquer pre-
juizo. ' 

Art. 589. Não é licito encostar em parede meieira 
ou pertencente ao vizinho, sem consentimento deste, 
fornalhas, fornos de forja ou de fundição, a pparelhQs 
hygienic0s, fossos, cano de exgoto, depositas de sal ou 
de quaesquer substancias corrosivas que produzam 
infiltração nociva. 

§ unico. Não se incluem na prohibiçâo dos artigos 
anteced~ntes as chaminés ordinarias, nem os fornos de 
cozinha. 

Art. 590. Silo prohibidas construcções que possam 
tornar impuras ou improprias para o uso ordinario as 
ag-uas de poço ou fonte alheia, preexistentes ás mesmas 
construcções. 

Art. 591. Não é permittido fazer excavações que tirem 
ao poço ou á fonte de outrem a agua necessaria . E', 
porém, permittido fazel-as, se apenas diminuírem o 
supprimento do poco ou da fonte do vizinho,e nilo forem 
mais profundàs que as deste, em relação ao nivel do 
lençol d'ag-ua. 

Art. 592. Todo aquelle que violar as disposições 
dos arts. 586 e seguintes é obrigado o. demolir as con
strucções feitas, respondendo por perdas e damnos. 

Art. 593. Todo o proprietario é obrigado a consentir 
que o vizinho entre no seu predio, e use delle tempo
rariamente, quando fôr indispensavel para a reparação 
ou limpeza da casa do m3smo vizinho, avisando-o 
préviamente. Se soffrer com isso algum damno, terá 
direito á indemnização . . 

§ unico. As mesmas disposições applicam-se aos 
casos de limpeza ou reparação dos _ exgotos, gotteiras 
e apparelhos hygienico~, assim como dos poços e 
das fontes já existentes. 

' Direito de tapagem 

Art. 594. O proprietario tem o direito de cercar, tapar, 
murar on vallar o seu predio, conformando-se com 
as disposições 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 dous 
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metros e meio, poderão ser postas na propria linha 
divisoria e servir ele opoio a latadas ou telheiros. Se 
excederem á referido. altura, o vizinho poderá exigir 
-que sej.o.m afastadas do limite, em distoncia igual 
á metade do excedente á mesma altura. 

§ 3. 0 Os vallados, deverão, sempre que fôr possivel, 
ser caYados sobre a linha divisaria dos predios, tiran
do-se de cada um delles u terra necessaria e collo
cando-a do lado onde seja menos facil a co,rrida para 
dentro. Quando um dos heréos ni:'ío quizer contribuir 
para o vallado, o outro poderá fazel-o dentro dos seus 
limites e lançar a terra ao lado, de onde fôr 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 vizinho, depois de o ter pre
venido. Este direit'.J, porém, não obsta á obrigação 
de indemnizar o mesmo vizinho de qualquer damno 
que a obra lhe occasione. 

§ 5. 0 As cêrcas marginaes das vias publicas serão 
feitas e conservadas pela adrninistração, a quem iq
cumbir as mesmas vias, ou pelas pessoas ou emprezns 
que as explorarem. · 

SECÇÃO Vl 

PERD.\. DA PROPRIEDADE I:IThIOVEL 

Art. 595. Além das causas de exLincção dos direitos, 
indicadas na Parte Geral, liv. III. tit. III, perde-se 
a propriedade immovel: 

I. Pela alienação. 
II. Pela renuncia. 
III. Pelo abandono. 
IV. Pelo perecimento do immovel. 
§ 1. 0 Nos dous primeiros casos deste artigo a effe

ctividade da perda da propriedade depende da in
scrípção do titulo de transmissão ou do acto de i.·enuncia 
no registro predial do lugar da situação do .immovel. 

§ 2. 0 O immovel abandonado será arrecadado como 
bem vago e passará para o domínio do Estado _em 
que estiver situado, ou da União, se no Districto Fe
deral, decorridos _dez annos. 

Art. 596. Perde-se tambem a propriedade immovel 
em consequencia de desapropriação por necessidade 
ou utilidade publica : . 

§ 1. 0 Consideram-se casos de necessidade publica: 
I. A defesa do territorio nacional. 
II. A segurança publica. . 
III. Os soccorros publicos, nos casos de calamidade. 
IV. A salubridade publica. 

.. 
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·§ 2. ° Consideram-se casos de utilidade publica : 
I. A fundação de povoações e de estabelecimentos 

de assistencia, educação ou instrucção publica: 
II. A ab3rtura, ulargamento ou prolongamento de 

ruas, praças, canaes, estradas de ferro e, em geral, 
de quaesquer vias publicas. 

III. As construcções de obras ou estabelecimentos 
destinados ao bem geral dos habitantes de uma povo
ação, á decoração e á salubridade destas. 

IV. A exploração de minas. 
Art. 597. Em caso de perigo imminente, como de 

guerra ou commoção, cessarão todas as formalidades, 
e poder-se-ha tomar posse- do uso, ou até da pro
priedade, quanto baste para o emprego do bem pu
blico, ficando ao proprietario o direito de indemnização. 
Nos outros casos, o proprietario será previamente in
demnizado e, S3 recusar receb3r a indemnização, será 
o seu valor depositado. 

CAPITULO III 

DA ACQUISIÇÃO E PERDA DA PROPRIEDADE MOVEL 

SECÇÃO I 

OCCOPAQÃO 

Art. 598. O que se apossa de uma cousa, de que 
ainda ninguem se apropriou ou já abandonada, adqui
re, desde logo, a propriedade desta, se a occupação não 
for prohibida por fei. As cousas moveis tornam-se 
sem dono, quando o proprietario as abandona com 
intenção de renunciar o seu direito. 

Art. 593. Silo cougas sem dono e sujeitas á apro
priação: 

I. Os animaes bravios, emquanto conservam sua 
natural liberdade. 

II. Os mansos e domesticados que não forem .assi
gnalados, e não tiverem o habito de voltar . ao lugar 
onde costumam recolller-se. 

III. Os enxames de abelhas, anteriormente apro.:. 
prlados, se o dono da colmeia os não reclamar im~e
diatamente. 

IV. As pedras, conchas e outras substancias mi
neraes, vegetaes ou nnimaes arrojadas ás praias pelo 
mar, se não apresentarem signal de dominlo anterior. 

CAÇA. 

Art. 60J. Observados os regulamentos administra~ 
tivos sobre a caça, pó:le esta ser exercida não só nas 
terras publicas, senão ainda nas particulures proprias e 

- alheias; neste caso, com permissão do respectivo dono. 

• 
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Art. 601. Par tence ao caçador o animal por elle 
apprehendido. S3 o caçador for no encalço do ani
mal e o tiver ferido, est~ lhe pertencerá, embora outrem 

·'o tenha apprahendido. 
Art. 602. Não sa reputam animaes de caça os domes

ticados que fugirem a seus donôs, emquanto estes 
andarem á sua procura. 

Art. 603. Se a caça feeida S3 acolher a terreno cer- , 
cado, murado, vallado ou cultivado, o dono deste, 
não querendo permittir a entrada ao caçad~r, deverá 
entregai-a ou expulsai-a. 

Art. 6'.)4. Aquel1e que penetrnr em terreno alheio 
para caçar, sem permissão do dono, não só perderá para 
este a caça que apanhar, mas t~mbem responderá 
aiilda pelos damnos que causar. 

PESCA 

Art. 6)5. Observados os regulamentos administra
tivos, póde ser a pesca exercida não só em aguas 
publicas, senão tambem nas particulares proprias e 
alheias ; neste caso, com permissão do respectivo dono. 

Art. 60ô. Pertence ao pescador e peixe que apanhar 
e o que perseguir, arpoado, tenha-o embora outrem 
apprehendido. 

Art. 6)7. Aquelle que pescar ein aguas alheias sem 
permissão do dono, nt'to só perderá para este o peixe 
que apanhar, mas tambem responderá ainda pelos 
damnos que causnr. . 

Art. 6C8. Quando aguas particulares atravessam 
terrenos de diversos donos, cada um dos ribeirinhos 
tem direito de pescar, de seu lado, atê ao meio dellas. 

INYE:-IÇÃO 

Art. 6'.)9. O qu3 acha cousa alheia perdida é obri
gado a restituil-a a seu dono ou p'.)ssuidor legitimo. 

§ unico. Nõ.o sernl0 conhecido o dono ou possuidor, 
o inventor deve procurar desco!Jril-o. Se não o des
cobrir, deverá entregJ.r a cousa achada á autoridade 
competente do lugar. 

Art. 610. O que restituir a cousa achado, nos termos 
do ·artigo precedente, terá direito a úma recompensa e 
á indemnização pelas despesas que houver feito com a 
conservação e tra nspe>rte da cousa, se o dono não pre
ferir aba ndonal-a. 

Art. 611. O inventor responde pelos prejuízos cau
sados ao proprietari.o ou possuidor legitimo, quando 
tiyer procedido com dólo. · · 

Art. 612. Se deccorridos seis mezes depois do aviso 
dado á autoridade, ningu:im se apresentar justificando 
o dominio sobre a cousa, será esta vendida em hasta 
publica e, depois de deduzidas do preço as despesas 
feitas e a racJmpensa, o. remanescente pertencerá ao 
Estado onde a cous1 foi achudn . . 

' 
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TIIESOURO 

Art. 613. O deposito antigo de moeda ou de cousas 
preciosas, enterrado e escondido, de cujo dono não ha 
memoria, se for cosualmente achado em predio alheio, 
dividir-se-ha por igual entre o inventor e o dono do 
predio. 

Art. 614. Se fôr achado pelo dono do predio, ou por 
operaria seu incumbido da pesquiza, ou por terceiro 
não auctorizado~ pertencerá o thesouro por inteiro ao 
dono do predio. 

Art. 615. Se for achado no terreno aforado, será 
dividido entre o emphyteuta e o inventor. 

Art. 616. O deposito achado deixa de ser thesouro, se 
alguem justificar a propriedade delle. 

SECÇÃO II 

ESPECH'ICA ÇÃ0 

ArL 617. O que trabalhando em materia prima produz 
especie nova fica sendo proprietario desta, se a rnateria 
era sua, ao menos em parte, e não puder ser reduzida.A 
fórma antigo. . 
. Art. 618. Se 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. Occorre o mesmo se a especie não reductivel 
á fórma anterior tiver sido obtida de má fé. 

Art. 619. A parte prejudicada nos casos dos artigos 
precedentes, salva a disposição- da ultima parte do 
art. 618, será indemnizada do prejuízo soffrido. Em 
todo o caso, se o preço da obra exceder consideravel
mente o valor da materia, pertencerá a nova especie 
ao especificador. · _ 

Art. 620. A especificação produzida por algum dos 
modos designados no art. 65 confere a propriedade ao 
especificador, mas não o.dispensa da indemnização . 

SECÇÃO IIl 

C0.'!F0SÃ0, COMMIXl'Ã0 E ADJUNCÇÃO 

Art. 621. As cousas pertencantes ·a diversos donos, 
confundidas, misturadas, ou ajuntadas, sem o consen
_timento delles, continuam_ a pertencer-lhes, caso seja 
po,ssivel separal-as sem deterioração. Não sendo pàs
sivel, ou exigindo o. separação d9Spesas excessivas, 
os mesmos donos ficam possuindo o todo indiviso, 
na proporção do valor das cousas, no momento da 
união. 
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Sa uma das cousas, porém, puder ser considerada 
principal, o seu proprietario adquirirá a propriedade do 
todo, e indemnizará os outros . 

., Art. 6~2. Se a mistura, confusão ou adjunccão foi 
feita de má fe, cab3ra á outra parte escolher· entre 
guardar o todo, pagando a porção que não fôr sua, 
ou abandonar a que lhe pertencer, mediante indem
nização completa. 

Art. 62"3. Se da mistura de materias de natureza 
diversa se formar nova especie, a confusão terá a 
naturezu de especificação para o effeito de attribuir o 
<lominio ao respecttvo auctor. 

SECÇÃO IV 

USUCAPIÃO 

Art. 624. Adquirirá. o domínio da cousa movei o que 
a possuir como propria, sem interrupção e sem oppo
sição, durante tres annos. 

A posse que se nlio fundor em justo titulo, ou fôr 
inquinada de má fé inicial ou superveniente, não _ 
produzirá o usucapião. 

Art. 625. Se a posse da cousa movel se prolongar 
por dez annos, produzirá o usucapião, independente de 
titulo ou de boa fé, 

§ unico. As disposiçõ3S dos arls. 558 e 559 são 
applicaveis ao usucapião das cousas moveis. 

SECÇÃO V 

TRADIÇÃO 

Art. 626. O dominio das cousas não se transfere por 
declaração da vontade senão acompanhada de tradição; 
esta, porém, se subentende quando o transmittente fica 
possuindo pelo constituto pi::ssessorio. 

Art. 627. Se a couso alienada estiver na posse de ter-
ceiro, obterá o adquirente 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 trodit;ão. 

Art. 628. Feita por quem não é proprietario, a tra
dição não opéra transf erencia de domínio ; mas se o 
adquirente estiver de boa fé e o alienante adquirir 
depois a propriedade da cousa, revalida-se a trans~ 
ferencia, que retrotrahe ao momento da tradição. 

Não opéra tambem o transferencia de domínio a tra
dição quando é nullo o acto que lhe serve de titulo. 
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CAPITULO IV 

DO CONDOMINIO 

SECÇÃO I 

DIREITOS E DEVEags DOS CONDOMINOS . 
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Art. 629. Na propriedade em càmmum é licito a
cada condomino : 

I. Usar livremente da cousa, segundo o destino 
della, e sobre a mesma exercer todos os direitos com~ 
pativeis com o est_ado de indivisão. 

II. Reivindical-a de terceiro. 
III. Alhelar a respectiva parte indivisa ou graval-a~ 
Art. 630. O condomino é obrigado a concorrer, na 

proporção de sua parte, para as despesas· de conser- . 
vação ou divisão da cousa e supportar ria mesma razão 
os onus a que estiver ena sujeita. 

Se algum dos condóminos não se conformar com 
isso, dividir-se-ha a cousa, respondendo o quinhão de 
cada um por sua parte nas despesas dá divisão . 
. Art. 631. As dividas contrahidas por um dos con
dominos em proveito da communhão, e durante ella, 
obrigam o contraheilte, mas cabe a este acção regres
siva contra os outros. 

Se algum dos condominos não annuir a isso, pro
ceder-se-ha na conformidade da 2a parte do f,lrt. 630. 

Art. 632. Quando a divida tiver sido contrahida por 
· todos os condominos, sem determinação da parte de 
cada um na obrigação, e sem estipulação de solida
riedade, entende-se que cada um se obriga na proporção 
de seu quinhão. 

A.rt. 633. Cada condomino responde, para com os 
outros, pelos fructos que tiver percebido da cousa_ 
commum e pelo damno que lhe houver causado . 

Art. 634. Nenhum dos condominos póde fazer mo
dificações na cousa commum, sem consentimento dos . 
outros. 

Art. 635. E' licito ao condomino pedir a todo tempo 
divisão da cousa commum; é valido, entretanto, o 
accordo de manter a indivisão, por tempo que não 
exceda cinco annos, sendo permittido prorogal-o. 

Art. 636. Se a indivisão fôr condição estabelecid~ 
pelo doador ou testador, entende-se que o foi sómente 
por cinco annos. · 

Art. 637. A divisão entre condo:minos é simples~ 
mente declaratoria e não attributiva da propriedade. 

Art. 638. Quando a cousa for indivisível ou se tornar 
impropria para seu destino pela divisão, e os condo
minos não concordarem na. adjudicação a um só, 
mediante indemnização aos outros, será vendida, e 
partilhado o preço, preferindo~se na venda_ o condo-

vo1. VIII i7 
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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 bemreitorias, 
o de quinhão maior. 

Art. 639. E' vedado a qualquer condomino, sem pre
via consentimento dos demais dar posse, uso e goso da 
propriedade a estranhos . 

Art. 640. O condomino póde fazer valer a sua 
posse contra os outros, como qualquer outro pos
suidor·. 

SECÇÃO II 

ADMJNlSTMÇÃO DO CONDOM!NlO 

Art. 641. Quando, por circumstancias de facto ou por 
áesaccordo, não for passivei o uso e goso em com
mum, resolverão os condominos se a cousa deve ser 
administrada, vendida ou alugada. Se todos concor
darem em que não seja vendida, competirá á maioria 
resolver sobre a admmistração ou locação da cousa 
commum. 

§ unico. Pronunciando-se a maioria pela adminis
tração, escolherá tamhem o administrador. 

Art. 642. No caso de ser alugada a cousa commum, 
o condomino será preferido á pessoa es tranha, em 
igualdade de êondições. 

Art. 643. A maioria serà. calculada não pelo numero, 
senão pelo valor dos quinhões. 

As deliberações não teem forç& de obrigar, se não 
forem .tomadas por maioria absoluta, isto é, excedente 
á metade do valor total. 

Havendo empate, decidirá o juiz, a requerimento de 
qualquer condomino, ouvidos os outros. 

Art. 644. Os fructos da cousa commum, não ha
vendo em contrario estipulação ou disposiçãO de ultima 
vontade, serão partilhados na proporção dos quinhões. 

Art. 645. No caso de duvida, estes presumem-se 
iguaes. 

Art. 646. O condomino que administrar sem oppo
siçã.o será reputado mandata.rio dos outros. 
· Art. 647. Nos casos omissos serão applicadas á 

divis~o as regras de partilha da herança. 

SECÇÃO IH 

CONDOMINIO l>E t>All.lOOES, CERCAS, MUROS E VALLOS 

Art. 648. O condomínio por meiação de paredes, 
cercas, muros e vallos regula--se pelos princípios geraes 
da secção I deste capitulo e pela Secção V, Capitulo II 
deste Titulo. 

ArL. 649. Todo o proprietnrio que tiver direit-0 de 
~ns~ruir parede, cerca, muro, ou vallo na extremi-
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dade de um immovel, tel-o-ha para adquirir meiação 
na parede, cerca, muro, ou vallo do vizinho, pagando
lhe metade do valor actual da obra e do terreno. 

Art.· 650. Não havendo accordo sobre o preço da 
obra , será este fixado por peritos a expensas de 
ambos. 

Art; 651. Qualquer que seja o preço da meiação, 
emquanto o que pretender a divisão não o pagar ou 
depositar, nenhum uso poderl'.I fazer da parede, muro 
ou outra obra divisoria. 

SECÇÃO IV 

COMPASOUO 
J '' 

A;rt. 652. No compascuo em predios particulares, 
não estabelecido por servidão, caso em que será regu
ladq pelos preceitos desta, observar-se-hão, no que 
forem ·applicaveis, as disposições deste capitulo, se não 
hou.ver outras declarações constantes do titulo da sua 
constituição: 

§ ·unico. · O compascuo nos terrenos baldios e pu
blic9s serà regulado pelo que dispuzer a legislação 
municipal. ·r . , 

CAPITULO V 

DA PROPRIEDADE RESOLUVRL 

A_rt . . 653. Resolvido o dominio pelo implemento. de 
condição, entendem-se tambem resolvidos o:::i direitos 
reaes concedidos n·a pendencia da mesma, e o pro
prietario em favor de quem se opera a resolução póde 
reivindicar a cousa do poder de quem a detenha. 

Art. 654. Se, 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 
constituidos. · 

1. CAPITULO Vl 

DÀ PROPRIEDADE LITTERARIA, SCIRNTIFICA E ARTiSTICA 
i 

. Ar't. 655. Ao auctor de obra litteraria, scientifica ou 
artística pertence o direito exclusivo de reproduzil-a. 

§ i. 0 Os herdeiros e successores do auctor gosarão 
desse direito pelo tempo de trinta annos, a contar do 
d.ia do fallecimento do mesmo. 

§ 2 .. 0 Morrendo o auctor sem herdeiros ou succes
sores, a obra cahe no domínio commum. · 
· Art . 656. Gosa dos direitos de auctor, para os effeitos 
economicos garantidos por este Codigo, o editor de 
obra composta de artigos ou trechos de auctores diver-



132 CODIGO CIVIL BRAZILEIRO 

,sos, formando um todo, como jornaes, revistas, dic
cionarios, encyclopedias e selectas. 

§ unico. Cada auctor conserva, neste caso, o direito 
auctoral sobre a sua producção e poderá reproduzil-a 
em · separado. 

Art. 657. O editor exerce tambem os direitos a que 
se refere o artigo antecedente, quando a obra fôr ano
nyma ou pseudonyma. 

§ unico. Quando o auctor se fizer conhecido, assu
mirá o exercicio de seus direitos, sem prejuizo dos 
direitos adquiridos do editor. . 

Art. 658. O direito auctoral é extensivo á traducção 
de obra já cahida no dominio commum e á que houver 
sido permittida pelo auctor da obra original ou, na falta 
deste, pelos seus herdeiros ou successores; mas o tra
ductor não póde impedir outra traducção, que não seja 
mera reproducção da sua, salvo se o auctor lhe tiver 
concedido este direito. 

Art. 659. Quando urna obra feita por collaboração 
não fôr susceptivel de divisão nem estiver comprehen
dida na disposição do art. 65ô,os collaboradores gosarão, 
não havendo convenção em contrario, de direitos 
iguaes, não podendo qualquer delles, sem o consenti
mento dos outros, sob pena de indemnização por perdas 
e damnos, reproduzil-a, nem auctorizar a sua repro
ducção, salvo quando feita na collecção de suas 
obras completas. 

§ unico. Fallecendo um dos collaboradores sem her
deiros ou successores, o seu direito accresce aos sobre
viventes. 

Ai't. 660. No caso do artigo anterior, havendo des-. 
accôrdo entre os collaboradores, decidirá a maioria 
numerica, e, em falta desta, o juiz, a requerimento de 
qualquer delles. 

§ 1.0 O collaborador dissidente pôde recusar contri
buir para as despesas da reproducção, abs.ndonando 
sua parte nos lucros. Pôde igualmente pr.ohibir que 
seu nome figure na obra . 

§ 2.° Cada collaborador póde, entretanto, individual
mente e sem assentimento dos outros, fazer valer seus 
direitos contra terceiros que não sejam legitimas 
representantes dos outros. 

Art. 661. O auctor de composição musical, feita sobre 
texto poetico, p6de executai-a, publicai-a ou transmittir 
o seu direito, independente de auctorização do es
criptor; este, porém, deve ser indemnizado e conserva 
o direito á reproducção do texto sem musica. 

Art. 662. Aquelleque, legalmente auctorizado, repro
duzir uma obra de arte, por processo artistico diffe.: 
rente ou pelo mesmo processo, havendo novidade na 
composição, será considerado auctor em relação á 
cópia. 

Gosa, egualmente, dos direitos de auctor, sem depen
denci~ de auctorização,o que assim reproduzir obra que 
~enha cahido no do mini o publico. 
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Art. 663. Quando uma obra theatral ou musical é 
publicada e exposta á venda, entende-se que o auctor 
consente na sua -representação ou execução em qual
quer lugar onde não se exigir retribuição pela sua 
audição. 

Art. 664. O direito auctoral sobre composições mu
sicaes comprehende a faculdade de fazer combinações e 
variações sobre motivos da obra original, as quaes 
passarão a pertencer a seu auctor, com as mesmas 
garanti.as do direito do auctor da obra original, quando 
feitas com o consentimento do auctor dos motivos. 

§ unico. A cessão de artigos jornalisticos não produz 
effeito, salvo convenção em contrario, além do prazo 
de vinte dias, a contar da sua publicação. Findo esse 
prazo, o auctor recobra a plenitude do seu direito. 

Art. 665. A cessão, ou a herança, quer dos di
reitos de auctor, quer da obra de arte, litteratura ou 
sciencia, não transmitte o direito de modifical-a. Este 
9ireito poderá, entretanto, ser exercido pelo auctor, 
em cada nova edição, respeitados os do editor. 

Art. 666. A União e os Estados poderão desapropriar 
por utilidade publica; mediante -indemnização prévia, 
qualquer obra publicada, cujo dono não quizer reeditai-a. 

Art. 667. Pertencem á União, aos Estados e aos 
Municípios: 

I. Os manuscriptos de · seus archivos, bibliothecas e 
repartições. 

II. As obras encommendadas pelos respectivos go
vernos, e publicadas â custa dos cofres publicas. 

§ unico. Não se comprehendem na propriedade do 
Estado as obras simplesmente subvencionadas pela 
União, Estados ou Municipios. 

Art. 668. As obras publicadas pelo Governo Federal, · 
Estadoal ou Municipal cahem no domínio commum 
quinze annos depois da publicação, excepto os actos 
publicos e os documentos officiaes. 

Art. 6'19. Ninguem póde reproduzir qualquer obra 
que ainda não tenha cahido no dominio commum, sob 
pretexto de annotal-a, commentar ou melhorar, sem 
permissão do auctor ou de seu representante. As 
annotações ou commentarios podem, entretanto, ser 
publicados em separado, formando obra independente. 

§ unico. A permissão confere ao auctor da repro
ducção os direitos de que gosa o a:uctor da obra ori
ginal. 

Art. 670. A permissão do auctor é tambem neces
saria para se fazer resumo ou compendio de sua obra e 
dá, a quem os fizer o direito conferido áquelle relati-
vamente á obra original. . 

Art. 671. E' igualmente necessaria, e produz os 
mesmos effeitos da permissão de que trata o artigo 
antecedente, a licença do auctor da obra primitiva para 
alguem tirar do seu _romance uma peça theatral ou pôr 
em verso a sua obra escripta em prosa, e vice-versa, 
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ou extrahir da sua obra o assumpto, o plano geral e o 
desenvolvimento dos episodios. ..· ,. 
" São livres as parodias que não forem uma ver,da-

deira reproducção da obra original. · 
. Art. 672. Não se considera offensa ao direito auctoral: 

I. A reproducção de passagens ou trechos de obras 
já publicadas, e a inserção, mesmo integral; dé ' pe
quenas composições no corpo de obra maior, com'tanto 
que esta tenha caracter scientifico ou seja compilação 
composta para fim Htterario, religioso ou didactico. 
Deverá ser indicada a obra de onde é extrahida_, a 
passagem e o nome do auctor. - - 1' 

II. A reproducção, em diarios ou periodicos/4e no
ticias e artigos sem caracter litterario ou scientifico, 
que tenham sido publicados em outros diarios oü pe
riodicos, devendo ser indicados o nome do auctói' e o 
do jornal ou periodico de onde foi feita a tran scri:(ição. 

III. A reproducção, em diarios e periodicos~ de 
discursos pronunciados em reuniões publicas, qualquer 
que seja a sua natureza. : , 

IV. A reproducção de todos os actos publicos e 
documentos officiaes ·da União, dos Estados e deis_ Mu-
nicipios. 1 . 

V. A citação em livros, jornaes ou revistas, de 
passagens de qualquer obra com intuito de critica ou 
polemica. . · .. 1 

i-- VI. A cópia, feita a mão, de uma obrá qualquer, 
comtanto que não se destine á venda. ·.· · . 

VII. A reproducção, no corpo de um escriptb, de 
obras de artes figurativas, comtanto que o êSc'ripto 
seja o principal e as figuras sirvam simplesi;nente 
para explicação do texto, sendo obrigatoria a · fo.di
cação do nome do auctor ou da fonte que foi utilisàda. 

VIII. A utilisação de um trabalho de arte figurà'tiva, 
para obter-se alguma obra nova. t.• ,: 

IX. A reproducção da obra de arte existente .nas 
ruas e praças. , ·, · · 

X. A reproducção de retratos ou bustos q.e -'en
commenda particular, quando feita pelo proprietário 
dos objectos encommendados. A pessoa represéntada 
e seus successores immediatos podem oppôr-se ;á re
producção ou publica exposição do retrato ou · bu'sto. 

Art. 673. E' passível de cessão o direito do, ~µctor 
de ligar o seu nome a qualquer producto de sua in-
telligencia. ' .~·. 

§ unico. Dará lugar á indemnização por perdas e 
damnos a usurpação do nome do _auctor ou "à.';sua 
substituição por outro, não havendo convenção que a 
legitime. · : ·, ,-

0 auctor da usurpação ou substituição é, demais, 
obrigado a inserir na obra o nome do verdadeiro aúétor. 

Art. 674. Não constituem direito auctoral, par.a go
sarem de garantia, os escriptos prohibidos por lei e que 
por!'i3entença forem mandados,retirar da circula_ç~o. 
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Art. 675. Quem publicar obra inedita ou reproduzir 
obra em via de publlcação ou já publicada, pertencente 
a outrem, sem auct.oriza·ção ou consentimento. d'este, 
perderá, em beneficio do auctor ou proprietario, todos 
os exemplares da reproducção fraudulenta _que forem 
apprehendidos, e pagará, além disso, o valor de toda 
a edição, menos os ditos exemplares, pelo preço por 
que os legaes estiverem á venda, ou em que forem 
avaliados. 

§ unico. Não sendo conhecido o numero de exem
plares fraudulentamente impr.essos e distribuídos, 
pagará o transgressor o valor de mil exemplares, 
além dos apprehend.idos. 

Art. 676. Quem vender ou expuzer á venda ou á 
leitura publica e remunerada qualquer obra impressa 
com fraude será solidariamente responsavel com o 
editor, nos termos declarados no artigõ precedente; 
e, se a obra fôr impressa no estrangeiro, será o ven-

. <ledor ou o expositor responsavel como se fôra editor. 
Art. 677. Quem publicar qualquer manuscripto, 

sem permissão do auctor 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 auctores ou de quem os 
represente, mas podem ser juntas como documento 
em autos judiciaes. · 

Art. 678. O auctor ou proprietario, cuja obra fôr frau
dulentamente reproduzida, poderá, logo que tenha 
conhecimento do facto, pedir a apprehensão dos exem
plares reproduzidos, sem prejuizo do direito ae indem
nização por perdas e damnos, ainda que nenhum 
exemplar seja encontrado. · 

Art. 679. Para gcisar do direito auctoral, o auctor ou 
proprietario de qualquer obra reproduzida pela typo
graphia, lithographia, gravura, moldagem ou por qual
quer outro modo, deverá depositar, para o respectivo 
registro, dous exemplares na Bibliotheca 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 á propriedade da 
obra, salvo prova em contrario. 

TITULO III 

Direitos reaes sobre cousa• alheia• 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES GERAES , 

Art. 680. São direitos reaes, além da propriedade: 
1. A Emphyteuse. 
II. As Servidões~ 
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III. O Usufructo. 
IV. O Uso. 
V. A Habitação. 
VI. As Rendas constituidas expressamente sobre os 

immoveis. 
VII. O Penhor. 
VIII. A Antichrese. 
IX. A Hypotheca. 
ArL 681. Os direitos reaes sobre cousas moveis, 

quando constituídos ou transmittidos por actos entre 
vivos, adquirem-se sómente com a tradição. 

Art. 682. Os direitos reaes sobre immoveis consli
tuidos ou trasmittidos por actos entre vivos, adquirem
se unicamente depois da inscripção, no registro predial, 
dos respectivos titulos, salvo os casos expressos neste 
Codigo. 

Art. 683. Os direitos reaes passam com o imrnovel 
·para o domínio do comprador ou successor; os demais 
se haverão como obrigações pessoaes. 

§ unico. Os impostos que recabem sobre predios 
transmittem-se aos adquireútes. 

CAPITULO II 

DA EMPHYTEUSE 

Art. 68i. A emphyteuse ou aforamento resulta de 
acto entre vivos ou de ultima vontade, pelo qual o pro
prietario attribue a outrem o domínio utU do immo
vel, pagando o einphyteuta ao .senhorio directo urna 
pensão annual certa e invariavel. 

Art. 685. O contracto de emphyteuseé perpetuo. A em
phyteuse por tempo limitado considera-se arrenda
mento, e como tal é regulada.. 

Art. 686. Só podem ser objecto de emphyteí.1se terras 
não cultivadas ou terrenos que se destinem á edificação. 

Art. 687. E' da substancia do contracto de ernphyteuse 
a escriptur-a publica. 

Art. 688. Os bens emphyteuticos transrnittem-se por 
herança na mesma ordein estabelecida para os bens 
allodiaes no liv. IV tit. II cap. I ; mas, não podem ser 
divididos em glebas sem consentimento do senhorio. 

Art. 689. E' obrigado o emphyteuta a satisfazer os 
impostos e os onus reaes que gravarem o immovel. 

Art. 690. O emphyteuta 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, datado e assignado, que quer a preferencia na 
alienação, pelo mesmo preço e nas mesmas condições. 

Se dentro do prazo indicado, não responder ou não 
o.fferecer o preç.o da alienação, poderá o foreiro effe
ctual-a com quem entender. 
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Art. 691. O direito de preferencia compete igual
mente ao foreiro, no caso de querer o senhorio vender 
o dominio directo ou dal-o em pagamento. Para este 
effeito, ficará o dito senhorio sujeito á mesma obrigação 
que é imposta ao foreiro, em analogas circumstancias. 

Art. 61:l2. Se o emphyteuta não cumprir o preceito 
imposto pelo art. 690, poderá o senhorio directo usar, 
não obstante, de seu direito de preferencia, havendo o 
predio do poder do adquirente, pelo preço da acquisição. 

Art. 693. Sempre que se realizar a transferencia do 
domínio util, por venda ou dação em pagamento, o 
senhorio directo, que não usar da opção, terá direito de 
receber do alienante o laudemio, que será de dois e 
meio por cento sobre o preço da alienação, se outro 
não tiver sido fixado no titulo de aforamento. 

Art. 694. O foreiro não tem direito á remissão do 
fôro, por esterilidade ou destruição parcial do predio 
emphyteutico, nem pela perda total de seus fructos; 

· pôde, porem, em taes casos, abandonai-o ao senhorio 
directo e fazer inscrever o acto de renuncia, indepen
dente de seu assentimento. 

Art. 695. O emphyteuta póde doar, trocar ou dar em 
dote o predio aforado por cousa não fungível, avisando 
o senhorio directo, dentro de sessenta dias, contados do 
acto da transmissão, sob pena de ficar resporisavel 
pélo pagamento do fôro. 

Art. 696. No caso de ser penhorado o predio empra
zado, por dividas do emphyteula, o senhorio directo 
deve ser citado para assistir á praça, e terá preferencia, 
quer no caso de arrematação, sobre os outros lança
dores, em igualdacie de condições, quer no caso de 
adjudicação, por falta de lançadores. 

Art. 697. Quando o preclio empraza~o vier a per
tencer a varias pessoas, devem estas, dentro de seis 
mezes, eleger um cabecel, sob pena de se devolver ao 
senhorio o direito de escolha. 

Feita a escolha, todas as acções do senhorio contra 
os foreiros serão propostas -contra o cabecel, salvo a 
este o direito regressivo contra os outros pelas respe-
ctivas quotas. · 

§ unico. Se, porém, · o senhor·io directo convier nu 
divisão do prazo, cada uma das glebas em que fór 
dividido constituirá prazo distincto. · 

Art. 698. Se o emphyLeuta pretender abandonar 
gratuitament0 ao senhorio o predio aforado, poderão 
oppor-se os credores prejudicados com o abandono, 
prestando caução pelas pensões futuras, até que sejam 
pagos de suas dividas . 

.Art. 693. 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 comrnisso, deixando o foreiro de pagar as pen
sões devidas, por tres annos consecutivos, sendo neste 

Vol. VIII i8 
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caso o senhorio obrigado a indemnisar as benfeitorias 
.necessarias. -

111. Fallecendo o emphyteuta, sem herdeiros, salvo o 
direito dos credores. 

Art. 700. Todos os aforamentos, salvo accordo entre 
as partes, são resgataveis trinta annos depois de con
stituídos, mediante pagamento de vinte pensões an
nuaes pelo foreiro, que não poderá no seu contracto 
renunciar o direito ao resgate, nem contrariar as di~ 
posições imperativas deste capitulo. 

Art. 701. A sub-emphyteuse está sujeita ás me~mas 
disposições que a emphyteuse. A dos terrenos de ma
rinha e accrescidos será regulada em lei especial. 

CAPITULO III 

DAS SERVIDÕES PREDIAES 

SECÇÃO I 

COÍ'!STl'l'UIÇÃO DAS SERVIDÕES 

Art. 702. 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 proprietario do predio 
dominante se utilize do serviente para certo fim. 

Art. 703. A servidão não se presume; na duvida o 
predio é reputado livre. 

Art. 704. As servidões não apparentes só podem 
ser estabelecidas . por meio de inscripção no registro 
predial. 

Art. 705. A posse continua e não contestada da ser
vidão, por espaço de dez ou vinte annos, rios termos 
do art. 557, auctoriza o possuidor a inscrevel-a em 
seu nome no registro predial, servindo de titulo a sen
tença que julgar consummado o usucapião. 

§ unico. Se o possuidor não tiver titulo, o prazo do 
usucapião será de trinta annos. . 

Art. 706. O dono de uma servidão tem direito de 
fazer todas as obras necessarias para o uso e conser
vação della. Se a servidão pertencer a varios predios, 
serão as despesas rateadas entre os respectivos donos. 

Art. 707. As obras a que se refere o artigo a_nte
cedente devem ser feitas pelo dono do predio domi
nante, salvo disposição expressa no titulo. 

§ unico. Quando a obrigação incumbir ao dono 
do predio serviente, este poderá exonerar-se, aban
donando a propriedade ao dono do dominante. 

ArL. 708. Ao dono do predio serviente não é licito 
.embaraçar ou difficultar, por qualquer m~do, o legitimo 
exercicio da servidão. 
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Art. 709. Póde o dono do predio serviente mudar a 
servidão de um local para outro, com tanto que o faça 
â sua custa, e em nada diminua as vantagens do predio 
dominante. · · 

Art. 710. O exercício da servidão deve restringir-se 
às necessidades do predio dominante, e evitar, quanto 
possível, maior encargo ao p:redio serviente. · · 

§ unico. Constituída para determinado fim, não 
póde ser ampliada a outros, salvo o disposto no artigo 
seguinte. 

Art. 711. Nas servidões de transito, a mais onerosa 
inclue a menos onerosa, e a menos onerosa exclue a 
mais onerosa. 

Art. 712. Se as necessidades da cultura do predio 
dominante exigirem maior extensão á servidão, deve o 
dono do serviente supportal-a ; mas, tem direito de ser 
indemnizado, na razão do excesso. . 

§ unico. Se porém, a maior extensão for devida á 
. mudança do modo deexercer a servidão, 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. 713. As servidões prediaes são indivisíveis. 
Subsistem, no caso de partilha, em beneficio de cada 
um dos quinhões do predio dominante, e continuam a 
gravar cada um dos do predio serviente, salvo se, por 
sua natureza ou por seu destino, só se applicarem a 
uma · parte determinada dos predios. 

SECÇÃO II 

EXTINCQÃO DAS ~ERVIDÕES . 

Art. 714. A servidão,. uma ·vez inscripta, só se · 
extingue, em relação a terceiros, pelo concellamento, 
salvo o caso de desapr0priação . . 

Art. 715. O dono do predio serviente póde obrigar o 
do dominante a consentir no cancellamento, e promo

. vel-o, apezar da opposição deste: 
I. Quando o titular tiver 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 servjente resgatar a 
servidão. . 

Art. 716. As servidões prediaes extinguem-se : 
I. Pela reunião dos dous predi.os no dominio ·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 contínuos. 
Art. 717 . Quando as referidas servidões se acharem 

inscriptas, a perfeição· do contracto ou a consumma.ção 
j ·- - : • 
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da prescripçã.o, que as extinguir, conferirá apenas ao 
dono do predio serviente o direito de as fazer cancellar. 

Art. 718. Se o predio dominante estiver hypothecado
e a servidão fôr mencionada no titulo hypothecario, seró 
tambem preciso o consentimento do credor para o can
cellamento da servidão. 

CAPITULO IV 

DO USUFRUCTO 

SECÇÃO l 

DISPOSIÇÕES Glm.AES 

Art. 719. O direito real de auferir de uma cousa os 
proveitos e utilidades u que ella se presta pode estar 
temporáriamente separado da propriedade, e constitue 
usufructo. 

Art. 72Q. O usufructo pode recahir em um ou mais 
bens, moveis ou immoveis, em um patrirnonio inteiro 
ou em parte deste. Pode tambem limitar-se a certos 
proveitos e utilidades. 

Art. 721. O usufructo de immoveis, quando não re
sulta do direito de familia, depende de inscripção no 
registro predial. 

Art. 722. O usufructo extende-se aos accessórios e 
accrescimos da cousa, salvo disposição em contrario. 

Art. 723. O usufructo é i-nalienavel, salvo se a 
alienação for feita ao nú proprietario; o seu exercício, 
porém, póde ser cedido por titulo gratuito ou oneroso. 

· SECÇAO ll 

DIREITOS DO USUFRUCTUARIO 

A.rt . 72i. O usufrucluario tem o direito de posse 
uso, administraç.ão e percepção dos fructos. 

Art. 725. Quando o usufructo recahe cm títulos 
de credito, o usufructuario tem o direito não só de 
cobrar as respectiyas dividas, mas tambem o de em
pregar a importancia dellas. Todavia, o emprego corre 
por sua conta e risco, e, cessando o usufructo, tem o 
proprietario o ·direito de exigir o dinheiro em especie, 
em lugar de novos títulos. 

Art. 726. Quando o usufructo recabe em apoiices 
da divida publicJl ou títulos semelhantes, de cQtação 
variavel, a alienação delles só pôde effeituar-se me
diante accôrdo prévio entre o usufructuario e o proprie-
tario. . 

Art. 727. O usufructuario faz s~us os fructos na
turaes, pendentes ao tempo em que começa o usufructo, 
sem obrigação. d~ l)agar despesas de producção, salvo ~ 
direi to adquirido de terceiro. · 
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§ unico. Os fructos naturaes, porém, pendentes ao 
tempo em que cessa o usufructo, pertencem ao pro
prietario, egualmente sem compensação de despesas. 

Art. 728. As crias dos anima-es pertencem ao usu
fructuario, deduzido o numero necessario para com
pletar o que tinha o gado, quando começou o usu
fructo. 

Art. 729. Os fructos 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. 730. O usufructuario póde desrructar por si, ou 
mediante arrendamento, o predio usufruido, mas não 
mudar o genero de cultura, sem licença do proprie
tario ou auctorização expressa no titulo; salvo se por 
algum outro titulo, como de pai ou de marido, tiver 
direito de fazei-o. 

Art. 731. Se o usufructo recabe f:lm florestas ou 
· minas, podem o proprietario e o usufructuario prefi
xar a amplitude do goso e o modo de exploração. 

Art. 732. As cousas que se consomem pelo uso 
cahem immediatamente no domínio do usufructuario, 
mas fica este 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 restituição. 

§ unico. Se, porém, as referidas cousas foram ava
liadas no titulo constitutivo do usurructo, salvo clau
sula expressa em contrario, o usufructuario é obrigado 
a pagai-as pelo preço da avaliação. 

Art. 733. 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, cerca, muro, ou valla . 

Art. 734. O disposto na segunda parte do artigo 
antecedente não terá applicação, quando o usufructo 
fôr de univ·ersalidade ou de quota parte de bens. 

, SECÇÃO III 

OllR!GAÇÕS:S DO USUFRUCTUARIO 

Art. 735. O usufructuario deve, antes de entrar na 
posse do usufructo, fazer á sua custa inventario dos 
bens que recebe, determinando o estado em que se 
acham e dar caução, fidejussoria ou real, se lhe fôr 
exigido, de velar pela sua conservação e entrega, findo 
o usufructo. . 

Art. 736. O usufructuario, que não quizer ou não 
puder dar caução sufficiente, perderá 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 despesas da adminis-
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tração, entre as quaes se incluirá a quantia marcada 
pelo juiz para pagamento do trabalho do adminis
trador. 

Art. 737. Não é obrigado á caução: 
I. O doador que reserva para si o usufructo da cousa 

doada. 
. II. O pae e a mãe usufructuarios dos bens de seus 
filhos ·menores. 

Art. 73S. O usufructuario não é obrigado a pagar 
as deteriorações resultantes do exercício regular do 
usufructo. 

Art. 739. Incumbem ao usufructuario: 
;:. I. As despesas ordinarias para conservação dos bens 
no esta:do em que os recebeu. 

II. Os fóros, as pensões e os impostos reaes devidos 
pela posse ou rendimento da cousa usufruida. 

Art. 740. Incumbem ao proprietario as reparações 
extraordinarias e as que não forem modicas ; mas o 
usufructuario deve pagar-lhe os juros do capital des
pendido, quando forem necessarias á conservação, ou 
augmentarem o rendimento da cousa usufruída. 

§ unico. Não se consideram modicas as despesas 
que excederem dois tercos dos rendimentos liquidas 
de um anno. 

Art. 741. Se a cousa estiver segura, cabe ao usufru
ctuario a obrigação de satisfazer as contribuições do 
seguro, durante o usufructo. 

Se o seguro fôr feito pelo usufructuario, deve sel-o de 
modo que o direito contra o segurador pertença ao 
proprietario. 

Em qualquer hypothese, o direito do usufructuario 
fica subrogado no valor da indemnização do seguro. 

Art. 742. Se o usufructo fôr de cousa sin~ular ou·de 
parte della, o usufructuario só será obrigado. aos juros 
das dividas que a . cousa garante, quando isso fôr ex
presso no titulo respectivo . 

Se fôr de um patrimonio ou parte deste, o usufru
ctuario será obrigado pelos juros da divida que gravar 
o usufructo. 

Art. 743. Se um edificio sujeito ·a usufructofôr des
truído sem culpa do proprietario, não serà este obri
gado a reconstruil-o, nem o usufructo se restabelecerá 
com a reconstrucção, á sua custa ; mas, se o predio es
tava seguro, a indemnisação paga fica sujeita ao onus 
do usufructo. 

Se a indemnização do seguro fôr applicada a recon
strucção do predio, restabelecer-se-ha o usufructo. 
_ Art~ 744. Tambem fica subrogada no onus do usu

Íf:'UCto, em lugar do predfo, a indemnização paga; em 
virtude de desapropriação, -ou por terceiro, em conse
quencia de perda ou de deterioração devida a culpa 
o_µ dólo. 



CODIGO CIVIL . BRAZILEIRO 

SECÇÃO IV 

E.I.TINCÇÃ.O DO USUFRUCTO 

Art. 745. O usufructo extingue-se: 
1. Pela morte do usufructuario. 
n~ Pelo termo de sua duração. 
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III. Pela cessação da causa de que se origina. 
IV. Pela destruição da cousa, se não rôr fungível, 

guardadas as disposições dos arts. 741, 743 2ª parte, 
e 744. 

V. Pela consolidação. 
VI. ·Pela prescripção. 
VII. Pelo abuso do usufructuario, alienando, dete

riorando, ou deixando arruinar os bens, por falta de re
parações ordinarias. 

Art. 746. Constituído usufructo em favor de duas ou 
· mais pessoas, extinguir-se-ha, parcia1mente, pelo falle
cimento de cada uma, salvo o direito de accrescer, 
quan"do expressamente conferido. 

Art. 747. O usufructo constituído em favor de pessoa 
juridica extingue-se com esta, ou no fim de cem annos, 
da data. em que começou a ser exercido. 

CAPITULO V 

DO USO 

Art. 748. O usuario tem direito de fruir a utilidade 
da cousa dada em uso, quanto baste para satisfação de 
suas necessidades péssoaes e de sua familia. 

"'Art~ 749. As necessidades pessoaes do usuario serão 
julgadas em relação a sua condição social e ao lugar 
onde viver. 

Art. 750; As necessidades da familia do usuario com~ 
prehendem: · 

I. As de seu conjuge. . 
· II. As de seus filhos não càsados, ainda que illegi~ 

timos. · 
III. As das pessoas de seu serviço domestico. 
Art . 751. São applicaveis ao uso as disposições rela

tivas ao usufructo não contrarias á natureza deste 
direito. 

CAPITULO VI 

DA HABITAÇÃO 

ArL. 752. 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. 
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Art. 753. Se o direito real de habitação fôr constituido 
.em favor de duas ou mais pessoas, qualquer dellas que 
habitar só a casa não terá obrigação de pagar aluguel 
á outra ou ás outras, mas não lhes pôde impedir que 
exerçam o direito que lhes compete, quando o queiram 
fazer. - . 

Art. 754. São applicaveis â habitação as disposições 
relativas ao usufructo não contrarias á natureza 'deste 
direito . 

CAPITULO VII 

DAS RENDAS CONSTITUIDAS SOBRE OS IMMOVEIS 

Art: 755. No caso de desapropriação por neces
sidade ou utilidade publica de predio sujeito à consti- · 
tuição de renda, o preço do immovel gravado será 
applicado a constituir nova. O mesmo occorrerá quanto 
à indemnização do seguro. 

Art. 756 O pagamento da renda constituida sobre 
um immovel incumbe, de pleno direito, ao adquirente 
do predio gravado. Esta obrigação extende-se ás 
rendas vencidas antes da alienação, salvo o direito 
regressivo do adquirente contra o alienante. 

Art. 757. O immovel sujeito a prestações de renda, 
póde ser resgatado, pagando o devedor um capital em 
especie, cujo rendimento, calculado pela taxa legal 
dos juros, garanta ao credor uma renda equivalente. 

Art. 758. No caso de fallencia, insolvencia ou ex
ecução do predio gravado, o credor da renda tem pre
ferencia aos outros credores para haver o capital in
dicado no artigo antecedente. 

Art. 759. A renda constituída por disposição de ul
tima vontade, começa a ter effeito desde a morte do 
constituinte, mas não valerá contra terceiros adqui
rentes, emquanto não for inscripta no compétente re
gistro. 

Art. 760. No caso de transmissão do predio gravado 
a muitos sucessores, o onus real da renda continua a 
pesar sobre todas as suas partes . 

CAPITULO VIII 

DOS DIREITOS REAES DE GARANTI A 

Art. 761. Nas dívidas garantidas por penhor, anti .. 
chrese ou hypotheca, a cousa dada em garantia fica 
sujeita, por vinculo real, ao cumprimento da obri
gação. 

Art . 762. Sómente póde empenhar, dar em anti
chrese ou hypothecar quem pôde alienar, e só podem 
ser dadas em penhor, antíchrese ou hypotheca as 
cousas que podem ser alienadas . 
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§ unico. O dominio superveniente· revalida, desde a 
inscripção, as garantias reaes estabelecidas por quem 
possuia a cousa a titulo d3 PNPrietario. 

Art. 763. O immovel commum a diversos proprie
tarios não póde ser hypothecado na sua totalidade sem 
o consentimento de todos; mris cada um póde hypo
thecar individualmente a purte que nelle tiYer, bi for 
divisivel, e só a respeito dl'SSa parte vigorará a iudi
visibilidade da hyp ,the1 ·a. 

Art. 764 O pngamento de uma ou ma"is prestações da 
divida não importa desoneração corresponde11t~ da 
garantia, ainda que comprehe11da diversos bens, salvo 
disposição . expressa do titulo ou da quitação. 

Art. 765. O credor pignoraticio ou hypothecario tem 
direito de excutir a cousa empeuharla ou hypolhecada 
e fazer-se pagar de preferencia aos outros credores, 
guardada a prioridade da inscripção, quanto á hy
potheca. 

Art. 766. O credor antichretico tem direito de reter 
· a cousa em seu poder, emquanto a divida não for paga. 
Extingue-se, porém, esse 'direito, decorridos trint11 
annos, da data da inscripção. 

Art. 767. Os contractos de penhor, antichrese e hy
potheca devem declarar, sob pena de não valerem 
contra terceiros: 

I. O total da divida, ou sua estimação. 
II. _O prazo qxado para pagamento. 
III. A taxa dos juros, se houver. 
IV. A cousa dada em garantia com as suas especi-

ficações. · 
Art. 768. A divida considera-se vencida: 
I. Se a cousa, que fôr objecto da garantia, soffrer 

deterioração ou depreciação, que turne tnsufficiente a 
mesma garantia, e se o devedor, intimado, não a re
forçar. 

Il. Pela insolvencia ou fallencia do devedor. 
Ili. Pela impontualiclade no pagamento das pres

tações, sempre que a divida for estipulada por este 
modo. . 

Neste caso o recebimento posterior da prestação 
atrasuda importa renuncia do credor ao seu direito 
de execução in1mediota. 

IV. Pelo perecimento do objecto da garantia que 
estiver seguro, ou pelo qual responder terceiro, pela 
indemnização, ficando esta e a do sinistro subrogadas 
em beneficio do credor, que sobre ella terá preferencia 
até o seu integral pagamento. _ 

V. Pela desapropriação da cousa dada em ga
rantia, depositando-se a parte do preço, que fôr ne
cessaria paro o pagamento integral do credor. 

§ unico. Nos casos dos ns. IV e V, o vencimento 
da hypotheca, antes do prazo estipulado, só terá 
1 ugar se ·a desapropriação ou o sinistro se verificar · 
no objecto da garanti~, que fôr sil1gular e unica; sub-s 

Vol, vm 19 
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sistindo a divida reduzida com a respectiva garantia 
c:;;obre os demais bens, não desapropriados, ou des
'truidos, ou damnificados. 

Art. 769. O vencimento . antecipado da divida nos 
casos referidos não importa o dos juros correspon
dentes ao prazo estipulado ainda não decorrido. 

Árt. 770. Saivo clausula expressa> o terceiro que 
presta garantia real por divida alheia, não fica obrigado 
a substituil0 a ou reforçal-a, no caso de perecimento, de
terioração ou depreciação, sem culpa sua. 

Art. 771. E' nulla a clausula que auctoriza ci credor 
pignoraticio, anti.chretico ou hypothecario a ficar com 
o objecto da garantia, se a divida não for paga no venci
mento. 

Art. 772. O credor pignoraticio e o hypothecario são 
obrigados a fazer intimar o devedor ou dono da cousa 
ou os seus successo-res para remil-a, sob pena de ser
lhe adjudicada pelo valor em que fôr estimada, por 
psritos escolhidos pelas partes, ou de ser vendida em 
hasta publica, applicando-$e o preço ao pagamento da 
divida, conforme preferir. 

Art. 773. Passando o penhor ou a hypotheca a her
deiros ou successores do devedor, só ficará remido o 
onus, sendo6aga a divida por inteiro. 

§ unico. herdeiro ou successor que fizer a re-
missão fica subrogado nos direitos do credor pelas 
quotas que houver satisfeito. 

Art. 774. Quando, excutido o penhor ou a hypo
theca, o pr;Jducto não bastar para pagamento da divida 
e despezas judiciaes, continuará o devedor obrigado 
pessoalmente pelo restante. 

CAPITULO IX 

DC> PENHOR 

SECÇÃO I 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 775. O penhor é constituído pela tradição effe
ctiva de cousa movei alienavel, feita pelo devedor ou por 
terceiro ao credor ou a quem o represente, para ga
rantia da divida. 

Art. 776. O penhor se constitue sobre uma cousa 
movei, cuja posse compete ao credor, salvo no caso de 
penhor agrícola ou pecuario, em que os objectos con-
1inuam em poder do devedor, por effeito da clausula 
constituti. , 

Art. 777. O instrumento do penhor convencional 
deve declarar a importancia da divida e indicar preci
samente o objecto empenhado, de modo a distinguil-o 
de outros da mesma especie. 

Quando o objecto do penhor for cousa fungivel, bas
tará declarar a sua qualidade e quantid~de. 
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Art. 778. Se o contracto for feito por instrumento 
particular, deverá ser assignado pelas partes e passado 
em duplicata, afim de ficar um exemplar em poder. de 
cada um dos contractantes, e ser devidamente in
scripto. 

Art. 779. O credor pignoraticio não póde, paga a 
divida, recusar a entrega da cousa a quem a em
penhou. 

Pôde, porém, retel-a, até ser indemnizado das despe
zas devidamente justificadas que tiver feito, não sendo 
occasionadas por culpa sua. 

Art. 7d0. Póde igualmente o credor exigir do deve
dor a satisfü.cção elo prejuizo que houver soffrido por 
vicio da cousa empenhada. 

Art. 781. O credor pignoraticio é obrigado, como 
depositaria : · 

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 
dos artigos antecedentes. 

III. A entregar o excesso do preço sobre a divida 
paga, quer por excussão judicial, quer por venda ami

. gavel, quando esta lhe.for permittida, por clausula ex
pressa do contracto ou procuração especial do devedor. 

IV. A indemnizar · o donp pela perda ou deterioração 
occasionada por culpa sua. 

Art. 782. No caso do n. IV do artigo antecedente, a 
importancia da responsabilidade do credor, póde ser 
compensada na divida até a concurrente quantia. 

SECÇÃO II 

PENHOR LEGAL 

ArL. 783. São credores pignoraticios, sem depen
dencia de convenção : 

_I. Os hospedeiros, estalajadeiros ou fornecedores de 
pousada ou alimento, sobre as bagagens, moveis, joias 
ou dinheiro que os seus consumidores ou freguezes 
tiverem comsigo rias respectivas casas ou estabeleci
mentos, pelas despesas ou consumo que ahi tiverem 
feito. 

II. O dono do predio rustico ou urbano, sobre os 
bens moveis que o rendeiro ou inquilino tiver guar
necendo o mesmo predio, pelos alugueis ou rendas. 

Art. 784. A conta das dividas comprehendidas no 
n. I do artigo antecedente deve ser· organizada_ sobre 
tabella impressa, e exposta ostensivamente, dos preços 
da hospedagem, da pensão ou dos generos fornecidos, 
sob pena de nullidade do penhor. 

Art. 7~5. O credor, em cada um dos casos do mesmo 
artigo, deverá tomar em garantia um ou mais objectos 
até ao valor da divida. 
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' Art. 786. Os credores comprehendidos no referido 
artigo podem fazer effectirn o penhor, antes de recor-
rerem à aucLoridade judiciaria, sempre que haja perigo ,. 
na demora. 

Art. 787. Tomado o penhor, o credor deverá, acto 
continuo, pedir a sua homologação, oflerecendo com 
a conta circumstanciada das despesas do devedor a 
tabella dos preços e a relação dos objectos tomados, e 
pedindo·a citação do obrigado a fim de pagar dentr.:> de 
vinte e quatro horas ou allegar a defesa que tiver. 

SECÇÃO III 

PENHOR AG~ICOLA. 

Art. '788. Podem ser ohjecto do penhor agricola: 
I. Machinas e instrumentos aratorios e de loco-

moçãg. . 
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 ou madeira das mattas preparada 

para o córte. 
V. Animaes de serviço orclinario de estabelecimento 

agrícola. 
Art. 789. O penhor agrícola só poderá ser estipulado 

pelo prazo de um anno, podendo ainda ser prorogado 
por seis mezes. 

Art. 790. Se o predio estiver hypothecado, não se 
poderá sobre elle constituir penhor agrícola sem an
nuencíu do credor hypoLhecario, dada no proprio ínstru
men\o de constituição do penhor, sob pena de nullidade. 

Art. 791. O penhor de animaes deve designal-os com 
a maior precisão, assim como declarar o lugar-em que 
se acham e o seu destino, sob pena da nullidade~ 

Art. 792. O devedor só póde vender o gado em
penhado, precedendo consentimento por escripto do . 
credor. 

Art. 793. Se o devedor pretender vender o gado 
empenhado ou, por negligente, ameaçar prejudicar o 
credor, poderá este pedir que sejam os animaes depo" 
sitados em poder de terceiro, ou exigir o pagamento 
ímmediato da divida. . 

Art. 794 . Os animaes da mesma especie, comprados 
para substituir os mortos, ficam subrogados no penhor. 

§ uníco. Esta substituição presume-se, mas não 
vale contra terceiro, se não constar de declaração 
addicional ao respectivo titulo. 

Art. 795. O penhor de antmaes não admitte prazo 
maior de dous annos, mas póde ser prorogado por 
igual período, do que se fará a averbação no respectivo 
titulo. 

Vencida a prorogação, deve ser esse penhor executado 
ou reconstituído. 

,· 
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SECÇAO IV 

CAUÇÃO DE TITULOS DE CREDITO 

. Art. 796. A caução de titulos de credito inalienaveis 
equipara-se ao penhor e vale contra terceiros, desde 
que tiver sido inscripta, ainda que os mesmos titulos 
não tenham sido entregues ao credor. 

Art. 797, A caução de títulos em garantia de outro 
é tambem equiparada ao penhor, com as modificações 
constantes dos artigos seguintes. 

Art. 798. Esta especie de caução só começa a ter 
effeito depois da tradição do titulo ao credor, e deve ser 
provada por escripto nos termos dos arts. 777 e 778 . 

Art. 799. Ao credor por esta caução compete : 
I. O direito de conservar e recuperar a posse· dos ti

tulas caucionados, por todos os meios civeis ou crimes, 
contra qualquer detentor, inclusive o proprio dono. 

II. O direito de fazer intimar o devedor dos mesmos 
títulos, para que não pague ao credor que os deu em 
caução, em quanto esta durar. 

III. As acçõ~s, os recursos ou as excepções neces
sarias para assegurar o proprio direito e o do credor 
dos títulos, como se fosse seu procurador especial. 

IV. O direito de receber a imporlancia dos títulos 
cauc:ionados, e restituil-os ao devedor que tiver sol
vido a obrigação que elles garantem. 

Art. 800. No caso do n. IV do artigo antecedente, o 
credor da caução fica responsavel para com o credor 
do titulo caucionado, ·como depositario, pelo que rece
ber além da importancia do seu credito. 

Art. 801. O deYedor do titulo caucionado, desde que 
receber a intimação do n. II do mesmo artigo, ou se 
confessar sciente da caução, não poderá receber quita
çãó do seu credor. 

Art, 802. O credor que, depois de caucionar seu titulo 
d~ credito, dá quitação ao devedor, fica, pelo mesmo 
facto, obrigado a pagar immediatamente sua obriga
ção ; e o devedor que, sc~ente de haver sido caucionada 
sua obrigação, acceita quitação do credor caucionante, 
fica solidariamente responsavel por perdas e damnos 
ao caucionado. 

SECÇÃO V 

INSCRIPÇÃO DO PENHOR 

Art. 803. O penhor agricola deve ser inscripto no 
registro predial do município onde for situado o esta
belecimento. 

§ unico. Emquanto não fôr cànceUada, a inscripção 
· continuará a produzir effeitos contra terceiros. · 

Art. 8Õ4. O penhor dos títulos de bolsa deve ser 
averbado nas repartições competentes, ou na sédo da 
companhia. , 
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Art. 805 . O credor que acceitar em caução títulos 
ainda não integrados poderá, quando sobrevier qual
quer das restantes chamadas, executar logo o devedor 
que não fizer a sua entrada, ou effeitual-a sob protesto. 

Art. 806. No segundo caso do artigó antecedente, 
será incluída na divida a importancia da entrada feita 
pelo credor, sem prejuízo do direito de executar imme
diatamente o devedor. 

Art. 807. O credor ou devedor pôde fazer inscrever 
o penhor na ausencia da outra parte, mediante a exhi
bição do respectivo título, com as firmas reconhecidas, 
se for instrumento particular. 

Art. 808. O devedor tombem póde fazer cancellar a 
inscripção, exhibindo a quitação d-0 credor com a firma 
reconhecida, se constar de instrumento particular. O 
mesmo direito compete ao adquirente do penhor por 
adjudicação, compra, successão ou remissão, exhi
bindo seu titulo. 

SECÇÃO VI 

EXTINCÇÃO DO PENHOR 

Art. 809. Resolve-se o penhor: 
I. Pela extincção da obrigação. 
II. Pelo perecimento da cousa. 
III. Pela renuncia do credor. 
IV. Pela resolução do domínio da pessoa que o con

stituiu. 
V. Pela confusão das qualidades de credor e de 

dono da cousa na mesma pessoa. 
VI. Pela adjudicação judicial, remissão, ou venda do 

penhor, auctorizada pelo credor. 
Art. 810. A renuncia do credor, presume-se, quando 

consentir na venda particular do penhor, sem reserva 
do preço, quando restituir a posse delle ao deyedor, 
ou quando annuir à substituição por outra ga-
rantia. t 

Art. 811. Operando-se a confusão sómente a res
peito de uma parte da divida pignoraticia, o penhor 
subsiste integralmente quanto ao resto. 

CAPITULO X 

DA ANTICHRESE 

Art. 812. O devedor ou terceiro póde, entregando ao 
credor um immovel, ceder-lhe o direito de perceber os 
fructos e rendimentos em compensação da divida. 

§ 1.0 E' permittido estipular que os fructos e rendi
mentos do immovel, na sua totalidade, sejam perce
bidos pelo credor, sómente á conta de juros. • 

§ 2. 0 O immovel hypothecado póde ser dado 
em nnlicltrese pelo devedor ao credor hypothecario, 
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assim como o immovel sujeito á antichrese póde ser 
hypothecado pelo devedor ao credl)r antichretico. 

Art. 813. O devedor antichretico póde fruir directa
mente o immovel_ou arrendal-o a terceiro, salvo pacto 
em contrario, mantendo no ultimo caso, o direito de 
retenção do immovel até ser pago. 

Art. 814. O credor antichretico responde pelas de
teriorações que o immovel soffrer, devidas á culpa sua 
e pelos fructos q:ue por negligencia deixou de perceber. 

Art. 815. O credor antichretico póde fazer valer seus 
direitos contra o adquirente do immovel, os credores 
chirographarios e os hypothecarios posteriores á ins

. cripção da" antichrese. 
§ 1. 0 Se, porém, executar o immovel por falta de 

pagamento da divida, ou permittir que outro credor 
realize 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 do 
· seguro, no caso de destruição do predio, nem sobre o 
preço da desapropriação por necessidade ou utilidade 
~llica. ~ · 

CAPITULO XI 

DA HYPOTHECA 

SECÇÃO 1 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art; 816. A hypotheca rege-se pela lei civil, ainda 
que a obrigação sejfl commercial e commerciantes as 
pessoas que nella intervenham. A jurisdicção é sempre 

, a civil. .. . -
Art. 817. Podem ser objecto de hypotheca: 
I. Os 1mmoveis. 
II. Os accessorios dos immoveis conjunctamente 

com elles. 
Ill. O domínio directo. 
IV. O domínio util. 
V. As estradas de ferro. 
VI. As minas e pedreiras, independentem~nte do sólo 

onde se acham. 
Art. 818. A hypotheca abrange todas as accessões, 

melhoramentos ou construcções do immovel. 
Subsistem os onus reaes constituídos e · inscriptos, 

anteriormente á hypotheca, sobre o mesmo immovel. 
Art. 81,J. O dono do immovel pôde constituir sobre 

elle outra hypotheca, em favor do mesmo ou de outro 
credor mediante novo titulo. 

Art. 820. Vencida n hypotheca posterior, reputa-se 
vencida a anterior, e o segundo credor não poderá 
ex~cu~ar a hypotheca sem notificar judicialmente o 
primeiro. 
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Art. 821. A hypotheca anterior pôde ser remida pelo 
credor hypothecario posterior, quando se vencer, sem 
que o devedor se offereça para remil-a. 

§ 1. 0 Para a ·remissão, neste caso, deve o credor 
posterinr consignar a importancia da divida e das des
pesas judicio.es, caso se esteja promovendo a execução, 
intimando o credor anterior para levantai-a. 

§ 2. 0 O credor posterior que remir a hypotheca ante
rior ficarü, pelo mesmo facto, subrogado nos direitos do 
credor que lhe anteceder, sem prejuizo dos que lhe com
petirem contra o devedor commum. 

Art. 822. E' garantido igualmente ao adq.uirente do 
immovel hypothecado o direito de remíl-o. 

§ 1. 0 Se o adquirente quizer forrar-se ao effeito 
da execução da hypotheca, deverá notificar judicial
mente, dentro de trinta dias, aos credores hyp°' 
thecarios o seu contracto, declarando o preço da 
acquisição ou outro maior, para ter lugar a remissão. 

A notificação será feita no domicilio, inscripta ou 
por editaes, caso ahi se não ache o credor. 

§ 2. 0 O credor notificado póde requerer, no prazo 
assignado para opposição, que o immovel seja licitado. 

Art. 823 . .São admittidos a licitar: 
I. Os credores hypotheca,rios. 
II. Os fiadores. 
III. O mesmo adquirente. 
§ 1. 0 Não sendo requerida a licitação, o preço da 

o.cquisição ou aquelle que o adquirente propuzer, será 
havido por definitivamente fixado para a remissão do 
immo\'el, que ficará livre de hy1)othecas, pago ou de
positado o dito preço. 

§ 2. 0 Não notificando o adquirente, nos trinta dias, 
aos cr_edores hypothecarios para, a remissão da hypo- / 
theca, fica obrigado: · · 

I. A perdas e damnos para com os credores hypo-
thecarios. · t · , 

II. A's custas e despesos judiciaes. 
III. A' differença da avaliação e adjudicação, se esta 

se fizer. 
§ 3. 0 O immovel será penhorado e vendido por conta 

do adquirente, ainda que queira elle pagar ou depositar 
o preço da Vfnda ou avaliação, salvo ::;e o credor con
sentir, ou o prer,o da venda ou a avaliaçao bastar para 
pagamento da hypotheca, ou se o adquirente pagar a 
mesma hypotheca ." 

A avaliação nunca será menor que o preço da venda. 
§ 4.• O adquirente que soffrer a desapropriação do 

immovel ou pela penhora ou pela licitação, que pagar 
a hypotheca, que a pagar por maior preço que o da 
alienação, por causa da adjudicação ou licitação, que 
supportar custas e despesas judiciaes, terá acção re
gressiva contra o vendedor. 

§ ~-º ~ Hcitação não póde ultrapassar o. quinto da 
avahaçao. 
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§ 6. 0 A hypotheca legal é remivel na fórmn por que 
o são as hypothecas especiaes, figurando pelas pessoas 
a que ello. pertencer, aquellas que pela legislação em 
vigor forem competentes. 

Art. 824. Até trinta annos, contados da data do 
contracto a hypotheca de menor duração póde ser 
prorogada por simples averbação requerida por ambas 
as partes. Passado aquelle prazo, a hypotheca conven
cional só poderá valer sendo reconstiLuida por novo 
titulo e nova inscripção, sem prejuízo da precedencia 
que então lhe competir . 

Art. 825. O credor da hypotheca legal, ou quem de 
direito o represente, póde tambem pedir que seja re
forçHda com immoveis que posteriormente o respon
savel adquirir, sempre que justificar insufficiencia dos 
especializados. 

Art. 826. A hypotheca legal pócte·ser substituída por 
caução de títulos do. divida publica federal on estadual, 
recebidos pelo valor de suo. cotação mínima no anno 
corrente. 

Art. 827. Nos casos de insolvencia ou fallencia do 
devedor hypothecari_o, o direito de remissão devolve-se 
á massa, contra a qual não poderá o credor impedir o 
pagamento do preço por que foi avaliado o immovel. 
O restante da divida hypothecaria entrará em concurso 
com as chirographarias. 

Art. 828. Póde o credor hypothecario, no caso de 
insolvencia ou fallencia do devedor, para pagamento de 
sua qivida, requerer a adjudicação do immovel. 

Art. 829. São nullas, em beneficio da massa, as 
hypothecas em garantia de dívidas anteriores, nos 
quarenta dias que precederam a época legal da decla
ração da insolvencia ou fallencia. 

Art. 830. Não se considera derogado o direito, que 
ao exequente compete, de próseguir na execução da 
sentença contra os adquirentes dos bens do con
demnooo ;•mas, para ser opposto a terceiros,- conforme 
valer, e $Bm impol'tar preferencia, depende de inscripção 
e especialização. 

Art. 831. Os navios, mesmo em .construcção, são 
susceptiveis de hypotheca convencional. 

As hypothecas sobre navios se regularão pelas dis
posições deste Codigo, S'.ilvo as individuações de medi
das proprias,que constarão de regulamentos especiaes. 

Art. 832. A execução do immovel hypothecado far
se-ha por acção executiva. 

SECÇÃO II 

HYPOTHECA LEGAL 

Art. 833. A lei confere hypotheca : 
I. A' mulher casada sobre os immoveis do marido 

para garantia do dote e dos outros bens proprios su
jeitos á administraçã0 delle. 

Vol. VIU :ao 
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II. Aos descendentes, sobre os immoveis do ascen
dente que administra seus bens. 

III. Aos filhos, sobre os immoveis do pai ou da mãe 
que passar a outras nupcias, antes de fazer inventario 
do casal anterior. 

IV. A's pessoas naturaes ou juridicas que nõ.o teem 
administração de seus bens, sobre os immoveis dos 
respectivos tutores, curadores ou administradores. 

V. A' Fazenda Publiêa,Federal,Estadoal ou Municipal 
sobre os immoveis dos thesoureiros, collectores, admi
nistradores, exactores, prepostos, rendeiros e contra
ctadores de rendas e fiadores. 

VI. Ao offendido ou aos seus herdeiros,sobre os do de
linquente, autor ou cumplice, . para satisfacção do 
damno causado pelo crime e pagamento das custas 
judiciaes. 

VII. A' Fazenda Publica Federol, Estadoal ou Muni
cipal sobre os dos delinquentes para o pagamento 
das penas pecuniarios e custas. 

VIII. Ao co-herdeiro para garantia do seu quinhão ou 
torna da partilha, sobre o immovel adjudicado ao her
deiro reponente. 

Art. 834 . As hypothecas legaes de qualquer especie 
em p.enhum caso valerão contra terceiros, sem a indis
pensavel formalidade da inscripção e especialização. 

Art. 835. Quando os bens d0 delinquente não bas
tarem para pagamento integral das obrigações men
cionadas nos ns. VI e VII do art. 833, a satisfação do 
offendido e seus herdeiros preferirá ás penas pe
cuniarias e custas judiciaes. 

Art. 836. A inscripção da hypotheca perdura em
quanto subsiste a obrigação, mas sua especialização 
deve ser renovada no fim de trinta annos. 

SECÇAO lil 

INSCRIPÇÃO DA HYPOTHT!'.CA. 

Art. 837. Todas as hypothecas deverão ser inscriptas 
no registro predial do lugar da situação do immovel, 
e, sempre que o titu!o se referir a mais de um, situados 
em lugares differentes, a inscripção deverá ser feita em 
cada um dos registros. . 

Art. 838. Para a inscripção das hypothecas haverá 
em cada cartorio do regist.ro predial os livros neces
sarios. 

Art. 83ü. As inscripções e averbações dos livros das 
hypoLhecas serão feitas na ordem em que forem re
queridas, e esta é determinada pela sua numeração 
successiva ·no protocollo. O numero de ordem deter
mina a prioridade, e esta a preferencia da hypotheca. 

Art. 840. Quando o official tiver duvida sobre a le
galidade da inscripção requerida, deverá declarai-o por 
escripto á parte interessada depois de mencionar o pe
dido 1io respectivo livl'O, em fórma de prenotação. 
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Art. 841 . .Se as duvidas forem, dtnlro de trinta dias, 
julgadas improcedentes, far-se-ha a inscripção com o 
mesmo numero que teria na data da prenotação ; no 
caso contrario, terá o numero correspondente á data 
em que for de novo pedida, ficando sem valor a pre
notação. 

Art. 812. E' prohibido inscrever em um mesmo dia 
duas hypothecas ou unia hypotheca e outro direito real 
sobre um mesmo immovel, em favor de pessoas 
diversas, salvo se fôr precisamente determinada a 
hora em que foi lavrada a respectiva escriptura. 

Art. 843. Quando o official do registro receber se
gunda hypotheca para inscrever, antes da primeiro, 
deverá sobreestar na insc·ripção, depois de prenotal-a, 
até que o interessado faça inscrever a primeira dentro 
de trinta dias. 

Art. 844. Compete aos interEssados, mediante a exhi
bição do respectivo titulo, requerer a inscripção da hy
potheca; incumbe, demais disso, promover a da legal ás 
pessoas mencionadas nos artigos seguintes. 

Art. 845. A inscripção e especialização da hypotbeca 
legal da mulher casada devem ser requeridas pelo ma-
rido ou pelo pae. · · 

§ 1. 0 O offiçial publico que lavrar a escriptura do 
dote, ou lançar em nota a relação dos bens proprio8 da 
mulher, deverá, de officio, avisar disso ao official do re
gistro predial. 

§ 2.° Consideram-se interessados em requerer a 
. inscripção desta hypotheca, no caso de não o fazer 
o pae ou o marido, o dotador, apropria mulher e qual
quer dos seus parentes successiveis. 

Art. 846. A inscripção e especialização da, hypotheca 
legal dos incapazes devem ser requeridas: 

!.-Pelo pae, mãe, tutor, ou curadof'., antes de assumir 
a administração dos respectivos bens e, na falta delles, 
pelo Ministerio Publico. . 

II. Pelo in1entariante ou testamenteiro, antes de en
tregar o legado ou herança. 

Art. 847. O escrivão do inventario, logo que seja as
signado o termo de tutela, deve remetter, ·de officio, e 
com a possível brevidade uma cópia delle ao official do 
registro predial. 

§ unico. Considera-se -interessado na inscripção desta 
hypotheca qualquer parente successivel do incapaz. 

Art. 848. A inscripção da. hypotheca do offendido· 
compete: 

J. Ao tutor ou. curador respectivo, se for incapaz, 
quanto á satisfacção do damno causado pelo crime. 

II. Ao Ministerio Publico, quanto ás multas e custas. 
Art. 849. Os interessados na inscripção das referidas 

hypothecas podem promovei-a por si ou dirigir-se 
aos curadores geraes ou ao Ministerio Publico-para 
a promoverem, de officio, segundo lhes competir, 
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Art. 850. A inscripção da hypotheca dos bens dos 
responsaveis para com a Fazenda Publica deve ser re
querida por elles mesmos, e incumbe aos procuradores 
ou representantes da mesma Fazenda: 

Art. 851. As pessoas a quem incumbir a inscripção 
e a especialização das hypothecas legaes ficarão sujeitas 
a perdas e damnos·pela omissão. . 

Art. 852. A inscripção da hypotheca legal e da con
vencional deve declarar: 

I. O nome, o domicilio e a profissão do credor e do 
devedor. 

II. A data, natureza do titqlo, valor do credito, e o da 
cousa ou sua estimação, fixada por accordo entre as 
partes, o prazo e juros estipulados. 

III. A situação, denominação e os carectet·isticos ela 
cousa hypothecada. 

§ unico. O ,credor, além do 'domicilio proprio, po
derá designar outro onde seja citado. 

SECÇAO IV 

EXTINCÇÃO DA HYPOTHECA 

Art. 853. A hypotheca extingue-se: 
I. Pelo desappa:recimento rla obrigação principal. 
II. Pela destruição da cousa ou resolução do do-

minio. 
III. Pela renuncia do credor. 
IV. Pela remissão. 
y. Pela sentença passada em julgado . 
VI. Pela prescripção . 
VII. Pela arrematação, ou adjudiCllção. 
Art. 854. A extincção da hypotheca só começa a 

ter effeito contra terceiros depois de .averbada no respe-
ctivo_ registro. • 

Art. 855 . O cancellamento da inserip.~ão póde ser 
feito em cada um dos casos de extincção de llypotheca, 
á vista da respectiva prova ou, independente desta, a 
requerimento de ambas as partes, se forem capazes e 
conhecidas do officiat do registro. · 

SECÇÃO V 

HYPOTHECA DE ESTRADAS DE FERRO 

Art. 856. As hypothecas sobre as estradas de ferro 
serão inscriptas no município da estação inicial da 
respectiva linha. · 

Art. 857. Os credores · hypothecarios não teern o 
direito de embaraçar a exploração da linha, nem d!:l 
oppor-se ás modificações que a administração julgar 
conveniente fszer no leito da estrada, nas suas depen
dencias; ou no.materiaJ da exploraçã~. 
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§ unico. A hypotheca se restringirá á linha ou linhas 
comprehendidas no titulo e ao respectivo materiol de 
exploração, no esLado em que se acharem ao tempo 
da execução. Isto não obstante, poderão os credores 
hypothecarios oppor-se á venda da estrada, ou de 
algumas de suas linhas ou ramaes, ou de uma parte 
considerável do material de exploração, assim C1)mo á 
fusão com outra companhia, semJJre · que julgt.1rem 
diminuída a garantia da divida. 

Art. 858. Nus execuções judiciaes dessas hypothecas 
não se passará carta ao dono de maior lanço, nem ao 
credor adjudicatario, sem s:ir intimado o representante 
da Fazenda Nacional ou cto Estado, a qua COlllpetir 
a respectirn preterencia, para, dentro de quinze dias, 
fazei-a valer, pagando o preço da arrematação ou 
adjudicação. 

TITULO IV 

Regis'tro predial 

Art. 859. O registro predial comprehende: 
I. A inscripção dos títulos de transmissão da pro

priedade sobre immoveis e elos. de que trata o art. 537. · 
li. A inscripçào dos titülos constitutivos dos direitos 

reaes ::Sobre immoveis alheios. . · 
III. A inscripção das hypothecas, do penhor e da anti-

chrese. . 
Art. 860. Se o titulo de transmissão for gratuito; 

poderá ser promovida a inscripção: 
1. Pelo proprio adquirente. 
II. Por quem de direito o represente. 
III. Pelo propriotransferente, com prova da acceita

ção do beneficiado. 
Art. 8616 A_inscripção do titulo de transmissão do 

dominio directo aproveita ao titular do dominío util, e 
vice-versa. · 

Art. 862. A inscripção de direito real em favor de 
uma pessoa, faz presumir que esse direito lhe per-
tence. · · 

Art. 863. Si o teôr do registro predial não exprimir 
a verdade, poderá o prejudicado re-::lamar sua recLifica
ção. 

§ unico. Até a inscripção do titulo de transmissão, 
o aliernmte é considerado dono do immovel, e res
ponde pelos respectivos encargos. 

Art. 864. As inscripções deverão ser feitas no re
gistro da circumscripção onde e~tiver· situado o im-
movel. _ , 

Art. 865. Salvo convenção em contrario, incumbem 
ao adquirente as despesas da inscripçfio dos títulos de 
transmissão da propriedade, e ao devedor as da ins
(;l'ipção dos onus reaes. 

/ 
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LIVRO TERCEIRO 

:J:>irei-to d.as obrigações 

TITULO I 

Modalidades das obrigações 

CAPITULO I 

DAS OBRIGAÇ0ES DE DAR 

SECÇÃO 

OBRIGAÇÕES DE DAR COUSA CERTA 

Art. 866. O credor q.e cousa certa nuo póde ser obri
gado a receber cousa diversa da devida ainda que seja 
mais valiosa. 

Art. 867. A obrigação de dar cousa certa. compre-
hende os accessorios desta, posto que não mencionados, 
a não ser que o contrario resulte do titulo oudas cir
cumstancias. 

Art. 868. Se, no caso do artigo antecedente, a cousa 
se perder, sem culpa do devedor, antes da tradição, ou · 
pendente a condição suspensiva, fica resolvida a obri
gação para ambas as partes. 

Se a perda resultar de culpa do devedor, responderá 
este pelo equivalente com perdas e damnos. 

Art. 869. Se houver deterioração sem culpa do de
vedor, poderá o credor ou resolver a obrigação, ou ac
ceitar a cousa, abatido do preço desta o valor da de
teri •)racão. 

Art. 0 870. Havendo culpa do devedor, póde o credor 
exigir o equivalente ou acceitar a co\1sa [10 estado 
em que se achar, com direito de reclamar, em qual
quer dos casos, indemnização por pe·rdas e damnos. 

Art. 871. Até a tradição, pertencem ao devedor os 
accrescimos e melhoramentos da cousa, pelos quaes 
poderá exigir augmento do preço. Si o credor não an
nuir a esse augmento, poderá o devedor resolver a obri-
p~. -

§ unico. Os fructos percebidos pertencem igualmente 
ao devedor e os pendentes ao credor. 

Art. 872. Se a obrigação for de restituir cousa certa 
e esta se perder antes da tradição, sêm culpa do devedor, 
soffrerá o credor a perda e resolver-se-ha a obrigação; 
flcando-1110, porém, salvos os direitos até o dia da perda. 

Art. 873. Se a cousa se perder por culpa do devedor, 
terá applicação o disposto no art. 868, 2ª parte. 

Art. 874. Se a cousa se deteriorar, sem culpa do de
vedor, recebel-a-ha o credor no estado em que se achar, 
sem que tenha direito de exigir indemnização ; se a 
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· deterioração se der por culpa do devedor, observar-se-ha 
o disposto no art. 870 . 
. Art. 875. Se no caso do art. 872 a cousa tiver melho· 
ramento ou augmento, sem despesa ou trabalho do 
devedor, lucrará o credor o melhoramento ou augmento, 
sem pagar indemnização. . 

Art. 876. Se para o melhoramento ou augmento tiver 
havido despesa ou trabalho do devedor, applicar-se-hão 
as disposições dos arts. 523 a 525. · 

Em relação aos fructos percebidos, observar-se-ha o 
disposto nos arts. 517 a 520. 

SECÇÃO ir 

OBRIGAÇÕES DE DAR COUSA INCERTA 

Art. 877. A cousa incerta deve ser determinada, ao 
menos, pelo genero e pela quantidade . 
. Art. 878. Nas cousas determinadas pelo genero e 
pela quantidade, a escolha pertence ao devedor, se o 
contrario não resultar do titulo da obrigação. Não 
poderá, entretanto; pagar a peior, nem o creçlor exigir 
a melhor, quando lhe couber o direito de escolha. 

Art. 879. Feita a escolha, regerá ci disposto na 
<;;ecção anterior. 

Art. 8~0. 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. 881. Na obrigação de fazer, o credor não é 
óbrigado a acceitar do terceiro a prestação, quando for 
convencionado que o devedor a faça pessoalmente. 

Art. 882. Se a prestação se tornar impossível sem 
culpa do tlevêdor, resolver-se-ha a obrigação; se por 
culpa do devedor, responderá este por · perdas e 
damnos. 

Art. 883. Haverá tambem indemniwção por perdas 
e damnos, se o devedor recusar a prestação que só por 
elle proprio possa ou deva ser satisfeita , 

Art. 884. Se o facto puder ser executado p1r ter
ceiro, será livre ao credor ou mandai-o executar á 
custa do devedor, havendo recusa ou móra deste, ou 
pedir indemnização por perdas e damnos. 

CAPITULO III 

DAS OBRIGAÇÕES DE NÃO FAZER 

Art. 885. A obrigação de nfi.o fazer fica extinct3, se 
s.e tornar ímpossivel sem _cl).lpa do devedor. 
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Art. 886. 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 á sua custa, 
além da indemnização de perdas e damnos. 

CAPITULO IV 

DAS OBRIGAÇÕES ALTERNATIVAS 

Art. 887. Nas obrigações alternativas, a escolha 
cabe ao devedor, se outra cousa não foi estipulado. 

§ 1. 0 Não póde, porém, o devedor obrigar o credor a 
receber parte em uma prestação e parte em outra. 

§ 2. 0 Quando a obrigação constar de prestações 
annuaes, ficará entendido que a opção deve ser teita 
cada anno. 

Art. 888. Se de duas prestações, não puder uma ser 
objecto de obrigação, ou tornar-se impossível, subsistirá 
a divida em relação á outra. 

Art. 889. Se nenhuma das prestações se puder cum
prir por cülpa do devedor, não competindo ao credor a 
escolha, ficaró elle obrigado a pagar o valor da quP. se 
tornou impossível por ultimo e as perdas e damnos, que 
o caso determinar. 

Art. 891J. Quando a escolha couber ao credor e uma 
das prestRções se tornar impossível por culpa do deve
dor, o credor terá direito de exigir ou a prestação sub
sistente ou o valor da outra, com perdas e damnos. 

Se ambRs se tornarem impossíveis por culpa do deve
dor, o credor poderá reclamar o valor de qualquer 
dellas, com indemnização de perdas e darnnos. 

Art . 891. Se todas as prestações se tornarem impos
síveis, sem culpa do âeveJor, extinguir-se-ha a obri
gação. 

CAPITULO V 

DAS OBRIGAÇÕES DIVISIVEIS E INDIVISIVEIS 

Art. 892. Ainda que a obrigação tenha por objecto 
prestação divisível, não póde o credor ser obrigado a re
ceber, nem o devedor ter a faculdade de pagar, por 
partes, salvo se outra cousa se houver ajustado. 

Art. 893. Havendo varios devedores ou varios cre
dores em obrigação divisivel, esta presume-se dividida 
em tantas obrigações, eguaes e distinctas, quantos são 
os credores ou os devedores, 

Art. 894. Se a prestação não fôr divisivel, será cada 
um dos devedores obrigado por toda a divida. 

~ UJ.'..l.ico. O devedor, que a paga, subroga-se no di
reito do 1:redor em relação aos outros co-obrigados. 

Art. 895. Se a pluralidade for da parte dos credores, 
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poderá cada um destes exigir a totalidade da divida ; 
mas, o de-redor ou devedores se desobrigarão pagando: 

l. A todos conjunctamente. 
II. A um delles, dando este caw;ão de ratificação 

dos outros credores. 
Art. 896. Se um só dos credores receber a prestação, 

os outros terão o direito de exigir-lhe indemnização 
pecuniaria correspondente á parte, que a cada um 
delles deverá caber na prestação. 

Art. 897. Se um dos ~redores remittfr a divida, não 
ficará a obrigação extincta para ~om os outros ; mas, 
estes só poderão exigir a prestação, descontando a 
quota do credor remittente. 

§ unico. O mesmo se observará no caso de tra,ns
acção, novação, compensação ou confusão. 

·A1·t. 898. Perde a qualidade de indivisível a obri~ 
, gação que se resolver em perdas e damnos. 

§ 1. 0 Se para esse effeito houver culpa de todos os 
devedores, r esponderão todos por partes eguaes . 

§ 2. 0 Se fôr de um delles a culpa, ficarão os outros 
desonerados, e sómente responderá este pelas perdas e 
damnos. 

CAPI'l'ULO VI 
/' 

DAS OBRIGAÇÕES SOLlDARIÁS 

SEcçio I 

DISPOSIÇÕES GEitAES 

Art. 899. A solidariedade não se presume ; resulta 
da lei ou da vontade das partes~ 

§ unico. Dá-se solidariedade, quando em uma 
mesma obrigação concorrem diversos credores ou 
diversos•de1edores, cada um delles pela totalidade 
della. 

Art. 900. A obrigação solidaria póde ser pura e 
simples para um dos co-credores ou co-devedores, e 
condicional ou a prazo para o outro. 

SECÇÃO II 

SOLIDARIEDADE AOTIVA 

Art. 901. Cada um dos credores solidarios tem di
reito de exigir do devedor o cumprimento da prestação, 
por inteiro. 

Art . 902. Emquanto alguns dos credores solidarios 
não demandar o devedor commurn, poderá este pagai' 
a qualquer delles. , 

Art. 9J3 . O pagamento feito a um dos credores so,. 
lidarios extingue inteiramente a divida. 

Volo VIU 
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§ uiiico. O mesmo effeit<> resulta da novação, da 
compensação e da remissão .. . 

AI't . 904. Si fallecer um dos credores solidarios, dei• 
xando herdeiros, cada um destes só terá direito de 
exigir e receber a quota do credito que corresponder ao 
seu quinhão hereditario, salvo se a obrigação for indi
visível. 

Art. 905. 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. 906. O credor que tiver remittido a divida ou 
recebido o pagamento,flcará responsavel para com os 
outros pela parte que lhes possa caber. 

SECÇÃO III 

S<5LIDA1UEDADE l'ASSIV.A 

' Ar(. 907 .' ó credor tem direito de exigir e receber de 
nm sõ ou de algum dos devedores toda a divida ou só
mente parte della. 
· Neste ultimo caso todos os demak-3 devedores conti

nuam obrigados solidariamente pelo resto. · · 
Art. 908. Se mm·rer um dos devedores solidarias 

deixando herdeiros, cada um destes não será obrigado 
a pagar senão a quota que corresponder ao seu quinhão 
hereditario, salvo se a obrigação for indivisivel ; mas 

· todos reunidos serão considerados corno um devedor 
solidario em relação aos demais devedores. 

Art. 909, O-pagamento _parcial feito por um dos 
devedores e a remissão por elle obtida não aprovei
tam aos outros devedores, senão atê á concurrencia · 
da porção extincta. . 

Art. 910. Qualquer clausula, condição ou accrescirno 
de obrigação, concordada entre um dos devedores 
solidarios e o credor, não poderá aggravélr a p.osição 
dos outros, sem consentimentQ destes. ( , 

Art. 911. A impossibilidade da prestação por culpa, 
de rnn dos dmr.edores não desobriga os outros de pa· 
gar o equivalente, mas .sómente o culpado responde 
po1• perdas e damnos. 

Art. 912. 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. 913. A acção proposta a um dos devedores não 
impede o credor de demandar os outros. 

Art. 914. O devedor .demandado póde t>ppor 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 outr0 dos co-deve-
dores. · 

Art'. 915. O credor· póde renuncia; a· solidariedade 
em favor de um ou de alguns, ou de todos os de-
:v:edores. · 
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§ unico. Se o credor renunciar a solidariedade em 
proveito de um ou de alguns dos devedores, só 
poderá demandar os outros com deduççâo da parte 
correspondente aos remittidos da solidariedade. 

Art. 916. Depois de haver pago, tem o devedor o 
direito de exigir de cada um dos co-devedores sua 
quota parte, repartindo-se egnalmente por todos a 
parte do insolvavel que exista. Presume-se egual a 
parte da divida que fica a cargo de ~da um dos 
devedores. 

Art. 917. No caso de rateio entre os devedores da 
parte da obrigação, qne competia ao insolvavel, estão 
sujeitos á contribuição, tambem, aquelles a quem o 
credor exonerou da solidariedade. 

ArL 918. Se a .divida solidaria interessar exclusi· 
vamente a um dos devedores, responderá este por 
toda ella para com aquelle que a· pagar. 

CAPITULO VII 

DA CLAUSULA PENAL 

Art. 919. A clausuia penal póde ser estipulada con
junctamente com a obrigação ou em acto posterior. 

Art. 920 . . A clausula penal póde referir-se á inexe
cução completa_ da obrigação, á de alguma clausula 
especial ou simplesmente á. móra. _ 

Art. 921. Quando a clausula penal for estipulada 
para o caso de 1nexecução completa da obrigação, 
converter-se-ha esta em alternativa para o credor. 

Art. 922 .. Quando a clausula penal for estipulada 
- para o caso de móra, ou como segurança de alguma 

clausula especial, terá o credor a faculdade de pedil-a 
éonjunctamente com a execução da obrigação prin
cipal. 

Art. 923. A clausula penal :pão deve exceder o 
valor da ~brigação principal ou das perdas e damnos 
resultantes da inexecução. 

Art. 924. Incorre o devedoF, de pleno direito, na 
clausula penal, vencidp o prazo dentro do qual deveria 
executar a obrigação, ou, se não tiver havido prazo, 
desde que fôr constituído em móra. -

Art. 925. A nullidade da obrigação importa a da 
clausula penal. . 

Art. 926. Resolvida a obrigação sem culpa do de-
vedor, resolve-se igualmente a clausula penal. . 

Art. 927. Quando a obrigação tiver sido cumprida 
em parte1 o juiz poderá reduzir, proporcionalmente, 
a pena estipulada quer para a móra, quer para a inexe
cução da· obrigação. 

Art. 928. Quando a obrigação for indivisivel, t'odos 
os devedores ou herdeiros do devedor incorrerão na 
pena pela falta de um delles, mas esta só póde ser pe"' 
(ilida. integr&lmente ao culpado. Cada nm dos outros 
responde apenas por sua quota. · -

.. 
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§ unico. Fica salva aos não culpados a acção regres
siva contra aquelle que deu causa ao pagamento da 
pena. 
_ Art. 929. Quando a obrigação for divisivel, só incorre 

na pEma o devedor ou o herdeiro do devedor que a in
fringir, e proporcionalmente á sua parte na obrigação. 

Art. 930. Para exigir a pena convencional, não é ne
cessario que o credor allegue prejuizo. 

O devedor não pôde eximir-se de cümpril-a, a 
pretexto de ser ella excessiva. 

TITULO 11 

Eff'e!los das obris·açõeit 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 931. A obrigação produz effeito entre as partes, 
e transmitte-se aos seus herdeiros, salvo se for perso
nalíssima. . 

Art. !:>32. Aquelle que tiver prornetlido facto de ter
ceiro responde por perdas e damnos, quando este não 
e_xecutar a p1;estação promettida. 

CAPITULO II 

DO PAGAMENTO 

SECÇÃO I 

QUEM DEVE FAZER O PAGAMENTO 

Art. 933. Qualquer interessado na tixtl'lcção da 
divida tem direito de pagal-a, e, en1 caso de recusa do 
cr~dor, de 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. 934. O terceiro não interessado, que pagà a -
divida em seu proprio nome, tem direito de ser reem
bolsado do que houver pago, mas não fica subrogado 
nos direitos do credor. 

Se pagar antes do vencimento da divida, só terá 
direito de ser reembolsado no dia do vencimento. 

ArL. 935; Se o devedor com justa causa se oppuzer a 
que o terceiro faça o pagamento, e não obstante, for 
paga a divida, não será obrigado a reembolsar senão a 
quantia até onde chegar o seu beneficio no pagamento. 

Art. 936. O pagamento que importar transferencia 
de rlominio, só será valido quando feito por quem tiver 
a faculdad-e de alienar o respectivo objecto . . 
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-
Se, porém, for dada em pagamento couso. fungivel, 

não poderá mais ser reclamada do credor que, de bôa 
fé, a recebeu e consumiu, ainda que o solvente uno 
tive!'lse direito de alienal-a. 

SECÇÃO II 

A QUEM DEVE SER FEITO O PAGAMENTO 

Art. 937. O pagamento deve ser feito ao credor ou 
a quem de direi.to o represente, sob pena de só valer 
depois de por elle ratificado, ou to.nto quanto verter em 
seu proveito. 

Art. 938. O pagamento feito de boa fé ao credo1• 
putativo é valido, ainda que depois se prove a ille".' 
gitimidade deste. . 
_ Art. 939. Não vale, porém, o pagamento sciente
mente feito ao credor incapaz de quitar, se o devedor 
não provar que esse pagamento verteu em ·beneficio do • 
mesmo credor. · 

Art. 940. Considera-se auctorizado para receber opa
gamento o portador da quitação, salvo se não justi
ficarem as circumstancias essa presumpção. 

Art. 941. Se o devedor pagar ao credor, não obstante 
ter sido intimado da penhora do credito ou not.ificado 
da opposição a elle feita por terceiros, o pagamento não 

~ valerá contra esses terceiros, os quaes poderão obri~ 
gal-o a pagar de novo, ficando-lhe, entretanto, salvo 
o regresso contra o credor. 

SECQÃO III 
' 

OBJECTO DE PAGAMENTO E SUA PROVA 

Art. 9!11'2. O devedor, que paga, tem direito de exig~r 
quitação em devidafórma, e pôde demorar o pagamento 
a tê que lhe seja passada. · 

Art. 94'3. A quitação deve conter a designação do. 
divida extlncta, o nome do devedor, ou de quem paga 
por este, o tempo e lugar do pagamento, e a assi
gnaturn do credor ou do mandatario seu. 

Art. 944. Recusando o credor dar quitaç.ão, ou dai-a 
em devida fórma, póde o devedor citai-o para esse fim, 
e valerá como quitação a sentença que a isso o obrigar. 

Art. 9-i5 . Nas dividas, cuja quitação deva fazer-se 
mediante restituição do titulo, u perda deste auctoriza 
o devedor a exigir, sob pena de retenção da divida, a 
declaração do credor, na qual se tenha por inutilizado 
o mesmo titulo. 

Art. 91'6. Quando o pagamento se fizer por presta
ções periodicas, a quitação correspondente ao ultimo 
perlodo faz presumir que foram solvidas as presta
ções anteriores, s~lvo prova em contrario. 
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Art. 947. Se o credor der quitação do capital sem 
reserva dos juros, estes se presumem pagos. 

Art. 9.48. A entrega do titulo ao devedor faz presumir 
pagam~nto. . 

Póde, entretanto, 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 quitação. 

§ unico. };!:sta prova não é permittida quando a qui
tação for passada por· escriptura publica. 

Art. 949. Presumem-se a cargo do devedor as des
pesas com o pagamento e quitação. Se, porém, o credor 
mudar de domicilo, ou morrer deixando herdeiros em 
lugares differentes, o augmento da despesa será por 
conta do credor. . . 

Art. 950. O pagamento em dinheiro, sem determi
nação da especie, deve ser feito em moeda corren.te no 
lugar do cumprimento da obrigação, 
· § 1. 0 E', porém,' licito ás partes estipular t{ue o paga
mento so faça em especie determinada de moeda na
cional ou extrangeira. 

§ .2. 0 O credor, no caso do§ antecedente, pôde, entre
tanto, optar eritreo pagamento na especie designada 
no titulo e o séu 'equivalente em moeda corrente no 
lugar da prestação, ao cambio do dia do vencimento. 
Não havendo cotação nesse dia, prevalecerá a anterior 
mais proxima. 

§ 3. 0 No caso de deposito regular ou de outro con
tracto não translat.ivo de dominio, o valor da moeçla 
será o da época do contracto. 

§ 4. 0 Quando o devedor incorrer em 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 
se 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. 951. Nas indemnizações por facto illicUo preva
lecerá o valor mais favoravel ao lesado, ,, e.:, 

Art. 952. Se o pagamento tiver de ser feito~ por peso 
ou medida, entende-se, no silencio das partes, que 
~tas acceitar!lm os do lugar da Elxecução. _ 

SECÇÃO_IV 

LOGAR DO PAGAMENTO 

Art. 953.· O pagamento deve ser feito no domicilio 
do devedor, salvo convenção das partes, ou se as cir
cumstancias, apropria natureza da obrigação, 6u, final
mente, d(;lterroirníção da lei, dispuzerem o contrario. 

§ unico. Sendo designados differentes lugares, o 
direito de escolha cabe ao credor. 

Art. 954. Se o pagamento consistir na tradição de 
um immovel, ou em prestações referentes a immovel, 
deve ser feito no lugar da. situação deste, 
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SECÇÃO V 

TEMPO EM QUEl DEVE SER FEITO O .PAGAMENTO 

Art. 955. Não tendo sido ajusta.d.a · época para o 
pagamento, o credor póde exigil-ó immediatamente, se 
pela natureza da obriga~o ou pelas circumstaneias 
:não sé tornar indispensavel certo lâpso de tempo, que 
será fixado no caso de duvida. 

§ unico. A fixação do -prazo neste caso será feita 
improrogavelmente· pelo juiz1 o· qual tambem o fixará, 
a. requerimento de uma d_as partes, quando a outra, 
tendo o direito de determinai-o, recuse fazei-o. 

Art. 956. As obrigações condicionaes devem ser 
cumpridas no dia do implemento da condição. In
cumbe ao credor a prova de que o devedor teve disso 
conhecimento.. · 

Art. 957. Concedido o prazo, · não poderá a divida 
sei.' exigidà nem paga antes do vencimento; poderá, 
todavia, o devedor pagar, se o termo for estabeléciélo 
em seu favor. 

§ 1.0 Póderà igualmente o credorex~gir a divida antes 
do vencimento, quando, executado o devedor, se abrir. 
concurso creditorio. · 

§ 2. 0 o mesmo-direito terá o credor sé os-bens hypo
thecados, empenhados ou dados em antichrese, forem 
penhorados em execução por outro credor. · 

§ 3.0 Tem, outrosim, applicação o disposto no § 1°, 
sempre que cessarem as garantias reaes ou fideijusso
rias da divida, ou se tornarem insufficientes e, noti
ficado 'o devedor, recusar reforçai-as. 

§ 4. 0 Si a divida fôr solidaria, não se reputará ven-
cida em relação aos outros devedores solvaveis, . 

SECÇÃO VI 

• • MÓRA 

Art. 958. Considera-se em móra o devedor que nno 
effeituar o pagamento, e o credor que o ni:ío quizer re..: 
ceber no tempo, lugar e pelo modo convencionados. 

Art. 959. Responde o devedor pelos prejuizos que sua 
móra causar. 

§ unico. Se, por causa da móra; a prestação se tornar 
inutil ao credor, poderá este recusai-a e exigir indem
niz_ação por perdas e damnos. 

Art. 960. O devedor em móra responde pela impos
sibilidade da prestação, ainda resultante de caso for
tuito ou força ·maior, durante a móra, não provando 
isenção ele culpa ou que o damno sobrevir.ia. ainda que 
a obrigação fosse opportunnmente cumprida. 

Art. 961. A móra do credor isenta o devedor de 
responder pela_ conservação da cousa, salvo dólo ; su
jeit!3--0 a recebei-a pela mais baixa -estimação, se houver 



168 CODIGO CIVIL BRAZILEIRO 

differençu entre o valor ao tempo do contracto e ao do 
pagamento, e a indemnizar as despesas que occasionar 

., u conservação. · 
Art. 9G2. Purga-se a móra-: 
I. Por parte do devedor, offerecendo este a prestação 

com a importancia dos prejuizos decorrentes, até o dia 
do offerecimento. 

II. Por parte do credor, offerecendo-se este a receber 
o pagamento e sujeitando-se aos effeitos ela móra até 
a mesma data. 

III. Por parte de ambos, renunciando aquélle que se 
julgar por ella prejudicado os direitos que da mesma 
"lhe provierem. · 
. Art. 963, O não cumprimento da obrigação, posi

tiva e liquida no seu vencimento, importa de pleno di
reito a móra do devedor. 

Não havendo praw desig·nado, começa a móra desde 
a interpellação, protesto, ou notificação. 

Art. 964. Nas obrigações negativas, o devedor fica 
constituido em móra, desde o dia em que executar o 
acto de que se devia abster. 

Art. 965. Nas obrigações provenientes de delicto, 
considera-se o devedor em móra desde que o per-
petrou . · 

Art. 966. Não havendo facto ou omissão imputa
vel ao devedor, este não incorre em móra. 

SECÇÃO VII 

PAGAMENTO INDEVIDO 

Art. 9t=i7. Todo aquelle que recebeu o que lhe não 
era devido fica obrigado a restituir. 

A mesma obrigação incumbe ao que reC¼lbe divida 
condicional antes de cumprida n condição . 

Ai:'t. 968. Cabe ao que voluntariamente patgmf o que 
não devia, provar que o fez por erro. 

Art. 969. Aos fructos, accessões, bemfeitorias e 
deteriorações sobrevindas á cousa doda em pagamento 
indevido, applicam-se as disposições dos atts. 517 a 
525 deste Codigo. 

Art. 970. Se aqnelle que indevidamente recebeu um 
immovel, o tiver alienado, deverú assistir o proprie
tario na rectificação elo registto, nos termos do 
art. 863. · 

Art. 971. Se aquelle que indevidamente recebeu um 
immovel o tiver alienado em boa fé, por titulo one
roso, responderü sómente pelo preço recebido; se tiver, 
porém, procedido de má fé, responderá tanto pelo 
va.lor elo imrríovel corno por perdas e damnos. 

Art. 972. Fica isento de restituir o pagamento 
indevido aquelle que, recebendo-o por éonta de divida 
verdadeira, inutilizou o titulo, deixou' prescrever a 
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acção ou abriu mão das garantias que asseguravam 
seu direito ; mas o que pagou terâ acção regressiva 
contra o verdadeiro devedor e contra seu fiador. 

Art. 973. Nfio se pôde repetir. o que se pagou 
para solver divida prescripta ou cumprir obrigaçuo 
natural. 

Art. 971. Não terá direito á repetição aqnelle que 
deu alguma cousa para obter fim illicito, immoral, ou 
prohibido por lei. 

CAPITULO III 

DO PAGAMENTO POR CONSI~NAÇÃO 

Art. 975. O deposito judicial da cousa devida, nos 
casos e pela fórma que a lei determina, considera-se 
pagamento e extingue a obrigação. 

Art. 976. A consignação tem logar: 
I. Se o credor, sem justa causa, recusar receber opa

. gamento ou dar quitação na devida fórma. 
II. Se o credor não se apresentar a receber ou não 

providenciar sobre o recebimento da cousa no lugar, 
tempo e condições devida~ • 

. III. Se o credor fôr desconhecido, declarado ausente, 
ou residente em lugar incerto, de accesso difficil ou pe-
rigoso. · · 

IV. Se occorrer 'duvida sobre._quem deva legitima
mente receber o pagamento. 

V. Se pender litígio sobre o objecto do pagamento. 
VI. Se houver concurso de preferenciu aberta contru 

o credor, ou se for este incapaz de receber o paga-
n1ento. · 
· Art. 977. Para que a consignação tenha. força de 
pagamento, será mister concorram, em relação 
ás pessoas, ao objecto, modo e tempo, todos os requisitos 
sem os auais não é valido o pagamento. 

Art. 978. Nos casos dos ns. I, II ou III do 
art. 976 deve ser citado o credor para vir ou mandar 
receber o pagamento; e, no caso do n. IV, para fazer 
certo o seu direito. , 

Art. 979. O deposito deve ser requerido no lugar 
do pagamento; e, apenas effectuado, cessam para o 
depositante os juros da divida e os riscos, salvo se for 
julgado improcedente. . 

Art. 980. Emquanto o credor não declarar que 
acceita o deposito·, ou não o impugnar, poclerêi o devedoe 
requerer o levantamento, pagando as respectivas des
pesas, e subsistindo a obrigação para .todas as conse
quencias de direito. 

Art. 981. Julgado procedente o deposito, o devedor 
não póderá mais levantal-o, senão de accôrdo com os 

. outros devedores e fiadores, ainda que consinta n'isso 
o credor. 

Vol. VIH 
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Art. 982. O .credor que, depois de contestar a lide 
ou acceita.r o deposito, acquiescer no levántamento, 

.. perderá a preferencia e garantia que lhe competiam 
com respeito á cousa consignada, ficando desobrigados 
os outros devedores e fiadores que não prestaram seu 
accôrdo. 

Art. 983. Si a cousa devida for corpo certo que deva, 
ser entregue no mesmo lugar onde está, poderá o deve~ 
dor citar o credor para vir ou mandar recebel-a, sob 
pena de ser depositada. 

Art. 984. Se a escolha da cousa indeterminada 
competir ao credor, será elle 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 antecedente. 

Art. 985. As despesas com o deposito, quando 
procedente, correrão por conta do credor, e no caRo 
contrario, por conta do devedor. 

Art. 986. O devedor de obrigação litigiosa exoneral'
Be-ha mediante consignação, mas, se pagar a qualquer 
dos pretendidos credores, tendo conhecimento do liti- · 
glo, assumirá o risco do pagamento. . 

Art. 987. Se a divida se yencer, pendendo disputa 
entre credores que se pretendem excluir, poderá qual
quer delles requerer a ~nsignação. 

CAPITULO IV 

DO PAGAMENTO COM SUBROGAÇÃO 

' 
Art. 988. A subrogação opera-se, de pleno direito, 

em favor: · 
I. Do credor que paga a divida do devedor commum 

ao credor, a quem competia direito de preferencia. 
II. Do adquirente do immovel hypothecatio, ~ue paga 

ao credor hypothecario. 
III. Do terceiro interessado., que paga a divida pela 

qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte. 
Art. 989. A subrogação é convencional. 
I. Quando o credor recebe o pagamento de terceiro e 

lhe Lransmitte, expressamente, todos os seus direitos. 
II. Quando um terceiro empresta ao devedor a im

portancia- necessaria para pagar a divida, com a decla
ração de ficar subrogado em todos os direitos do credor 
originário. 

Ai't. 990. Na hypothese do 11. Ido artigo antecedente 
appHca-se o disposto sqbre a cessão de creditos. 

Art. 991. A subrogação transfere pâra o novo credor 
todos os direitos, acções, privilegios e garantias .do 
antigo credor em relação à divida, tanto contra, o. de-
vedq_r_ principal como contra os fiadores. · 
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Art. 992. Na subrogação legal o· subrogado não 
poderá exercer os direitos e as acções do credor, senão 
até á somma, que tiver desembolsado para desobrigar o 
devedor. 

Art. 993. Quando o subrogado pagar sómente parte 
da divida, o credor origihario preferir.:llle-ha no pàga
mento do ·restante, se os bens do devedor forem in
sufficientes para saldar por inteiro o que for devido a 
um e a outro. 

CAPITULO V 

DA IMPUTAÇÃO DO PAGAlv!ENTO 

ArL. 994. A pessoa obrigada por vàrias dividas da 
mesma especie, ao-mesmo credor., fem direito de 
declarar a qual dellas offei'ece pagàmento, uma vez 
que sejam liquidas e yencidas. . . . 
. Sem consentimento do credor, n~o se farà 'imJn..1-
tação do pagamento na divida illiquida ou não ven:-
cida. . 

Art. 995. Não tendo o devedor declarado .a qual 
das dividas liquidas e vencidas quer imput~u· o p~ga
mento, se acceitar a quitação de uma dellas, ilão 
terá direito a reclamar contra a imputação, salvo 1>ro
vando que houve dólo ou violencia da parte do credor. 

Art. 996. Havendo capital e juros, o pagamento 
imputar-se-ha primeiro nos jJJ.ros vencidos; e, depois 
no capital, salvo . estipulação em contrario, ou se o 
credor passar a quitação por conta do càpito.l. 

Art. 997. Se o devedor não fizer a declaração do 
art. 994 e se a quitação for omissa, quanto á impu
tação, esta se fará nas dividas liquidas e vencidas em 
primeiro lugar. 

Si as dividas forem todas liquidris e vencidas ao 
mesmi} ta.rnpo, a imputação far-se-ha na mais one
rosa. 

CAPÍTULO VI 

DAÇÃO EM PAGAMENTO 

Art. 998. O credor póde consentir em receber cousa, 
que não seja dinheiro, em subt,tituição da prestação 
que lhe era devida. 
· Art. 999. Determinado o preço da cousa dada em 
pagamento, as relações entrf) as partes regular-se-hão 
pelas normas do contrado de compra e venda. 

Art. 1000. !-laverá cessão, -~e a cousa dada pat·a pa
gamento for titulo de credito. 

Art. 1001. Se o credor soffrer a evicção da cousa 
tecebida: em pagamento, fica restabelecida a obrigação 
primitiva e sem effeito a quitação dadâ. 
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CAPITULO VII 

DA NOVAÇÃO 

Art. 1002. Dá-se a novação: 
I. Quando o devedor contráe com o credor uma 

nova divida para extinguir a anterior, substituindo-a. 
II. Quando novo credor é substituido ao antigo, fi

cando este quite com o credor. 
III. Quando em virtude de obrigaçi:io nova, outro 

credor é substituido ao antigo, ficando o devedor quite 
com este. · 

Art. 1003. Não· havendo animo de novar, a segunda 
obrigação confirma simplesmente a primeira. 

Art. 1.004. A novação por substituição de devedor 
póde ser effeituada independente de consentimento 
deste. 

Art. i005. Se o devedor for insolvaveJ, não tem o 
credor, que o acceitou, acção regressiva contra o ante
rior devedor, salvo .má fé da parte deste. 

Art. 1006. A novação extingue os ~ccessorios e ga
rantias da divida, sempre que não houver estipulação 
em contrario. 

Art. 1007. Não aproveitará, contudo, ao credor re
salvar a hypotheca, antichrese ou penhor, se os 
bens dados em garantia pertencerem a terceiro, que 
não foi parte na novação . 

Art. 1008. Operada a novo.cão entre o credor e um 
dos devedores solidarias, sómente sobre os bens do que 
contrahir a nova obrigação subsistirão as preferencias 
e garantias do credito. 

Os outros devedores solidarias ficam desonerados 
pelo mesmo facto. 

Art. 1009. A novação feita com o devedoi: principal, 
i::;em o consentimento do fi_ador, lambem importa ex- . 
onernçãci deste. ' <· 

Art. 1010. Obrigaçõesnullas ou extincto.s não podem 
ser confirmadas por nm,ação. 

Art. 1011. A- obrigação simplesmente annullavel 
póde ser confirmada pela novação. 

CAPITULO VIII 

DA COMPENSAÇÃO 

Art,. 1012. Quando duas pessoas forem ao mesmo 
tempo credor e devedor uma da outra, aR duas obriga
ções extinguem-se até concurrente quantia. 

Art. 101:l. A compensação effeitua-se entre dividas 
liquidas, exigi veis e de couRas fungíveis. 
_ Art. 1014. Embora sejam do mesmo gepero as cou
sas fungiveis, objecto das duas prestações~ não haverá . . 
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compensação, se tendo sido determinada a qualidade, 
se verificar que esta é differente. 

Art. 1015. Não são compensa veis as prestações de 
cousas incertas, quando a escolha pertence aos dous 
credpres, ou a .um delles como devedor de uma das 
obrigações e como credor da outra. 

Art. 1016. O devedor só póde compensar com o 
credor o que este lhe dever; mas o fiador póde com
pensar sua divida com a de seu credor ao afiançado. 

Art. 1017. Os prazos defavor, embora consagrados 
pelo uso geral, não obstam á compensação. 

Art. 1018. - A differença de causa nas dividas não 
impede a compensação, excepto: 

I. Se uma dellas provier de esbulho, ftJrto ou 
roubo. 

II. Se uma proceder de deposito, commodato ou 
alimentos. · 

nr. Se uma fôr de cousa que não possa ser 
penhorada. 

Art. 1019. Não póde realizar-se a compensação, ha
vendo renuncia prévia de um dos devedores. 

Art. 1020. As dividas fiscaes da União, dos Estados 
e dos Municipios tambem não podem ser' objecto de 
compensação, excepto os encontros originarias entre 
o devedor e p. administração nos lermos dos regula
mentos da Fazenda. 

Art. 1021. As partes podem, por accôrdo, excluir a 
compensação de suas dividas. 

Art. 1022. O que se obrigou por terceiro não pôde 
compensar essa obrigação com o que lbe deve o 
credor. . 

Art. 1023. O devedor solidaria ,só" póde compensar 
com o credor o que este deve ao seü co-obrigado, atê 
ao equivalente da parte deste na divida commum. 

Art. 1024. O devedor que; notificado, nada oppõe á 
cessão• qu,.e o credor faz a terceiro, dos seus direitos, 
não pode oppor ao cessionario a compensação, que 
teria podido oppor ao -cedente antes da cessão • . Porém, 
se a cessão lhe não tiver sido notificada, poderá oppor 
ao cessionario compensação do credito que antes tinha 
contra o cedente. 

Art. 1025. Quando as duas dividas não são pagaveis 
no mesmo lugar, não se podem compensar sem de
dução das despesas necessarias ao pagamento daquella 
que havia de ser satisfeita em lugor diverso. 

Art. 1026. Sendo a mesma pessôa obrigada por 
varias dividas compensa veis, observar-se-hão na re
spectiva compensação as regras ~stabelecidas para 
imputação dos pagamentos. 

Art. · 1027. A compensação não póde dar-se em 
prejuízo do direito de terceiro. O devedor que se torna 
credor do seu credor, · depois de penhorado o cr;edito 
deste, não póde oppor ao exequente a compensação 
que lhe competiria contra.o proprio credor. 
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CAPITULO IX 

DA TRANSACÇÃO -

Art. 1028. Podem as partes, mediante mutuas con-
cessões, pôr termo a um litigio ou prevenil-o. . 

Art. 1029. Sendo nulla qualquer das clausulas da 
transacção, nulla será esta. . 

§ unico. Quando a trimsacção versar sobre diversos 
direitos contestados e não prevalecer em relação a 
um, fica, não obstante, válida relativamente aos 
outros. 

Art. 1030. A transacção interpreta-se restrictiva
mente. Por ella não se transmittem, apenas se de
claram ou· reconhecem d irei tos. 

Art. 1031. Se a transac~o versqr sobre direitos já 
contestados em juizo deverá ser fêJ.ta : 

I. Por termo nos autos, assignado pelos transi-
gentes e homologado pelo juiz. · 

II. Por instrumento publico, ou particular nos casos 
em que não é aque.lle exigido. . 

Art. 1032. Não havendo ainda litigio, a transacção 
devê ser feita por um dos modos indicados no n~ II 
do artigo antecedente. 

Art. 1033. A transacção produz entre as partes 
effeito de cousa julgada e só pôde ser rescindida por 
dólo, violencia ou erro essencial sobre a pessôa ou 
cousa t:1. respeito da qual versar a contestação. , 

Art. 1034. A ·transacção não aproveita, nem preju
dica, senão aos que nella intervieram, ainda que verse 
sobre cousa indivisível. 

Se fór coqcluida eHtre o credor e o devedor principal 
desobrigará o fiador. 

Concl'uida entre um dos ci·edores solidar.ias e o de~ 
vedor, extingue a obrigação deste para corri os outros 
credores. E concluída entre um dos deveQpr~5 soli
darias e seu credor, extingue a divida em relação aos 
outros deyedores. . 

Art. 1035. Dada a evicção da cousa renunciada por 
um dos transigentes, ou por elle transferida a outra 
parte, não revive a obrigação extincta pela transacção, 
mas o que soffreu a ev.icção tem direito de reclamar 
indemnização por perdas e damnos. 
, § unico. Se um dos transigentes adquirir, depois da , 

transacção, novo direito sobre a cousa renunciada ou 
transferida, não ficará inhibido de exercel-o por causa 
da transacção. . 

Art. 1036. A transacção sobre obrigação resultante 
de delicto não perime a acção penal por parte da jus-
tiça publica. · · 

Art. 1037. E' admissível a pena convencional na 
trç1.nsacção. 

Art. 1038. Só podem ser objecto de transacção df.,. 
reitos patrimoniaes de ordem privada. , 
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Art. 1039. E' nulla à transacção sobre Iitlgio já de
cidido por sentença passada em julgado, de que ~s 
partes ou uma dellas não tinha noticia, qu quarnto, 
por titulo novamente descoberto, se verifica que 
algt1ma das partes não tinha direito algum sobre ·o 
obJécto da transácção, 

CAPITULO X 

DO COMPROMISSO 

Art. 1040. E' licito ás pessoas capazes de contractar 
loµvar;se, meqiarite comproµiisso ~scrtpto e:rn qga,lquer 
·tempo, em arbitros de suas contestações juqic1&es ou 
extra-j udiciaes. · 
·. Art. 1041. o compromisso é judicial óu extra· 
Judicial. · · · 

o primeiro pôde ser feito · pof termo nos a"Qtos, pe
rante o juiz ou tribunal onde correr a demanda·, o 
segundo · por instrumento. publico ou particular, assi-
gtiado pelas.partes e duas testemunhas. . 

Art. 1042. O compromisso deve declarar os nomes, 
sobrenomes e domicilio dos arbitros e dos substitutos 
nomeados para o caso de falta 04 . impedimento dos 
nomead6s, e mais o objecto do litigio sujeito á sua 
decisão. · 

Art. 1043. O compromisso póde · tambem declarar: 
I. O prazo ein que deve ser dada .a decisão ar-

bitral. . 
· II. · A condição · de ser esta executada com ou se:rh 

recurso para o tribunal superior. 
IIl. A pena convencional· que pjlgará á outra ·part~ 

aqqella que recorrer dé! decisão, não obf3tai1te a clau
sul? - sem recurso. Esta pena não será rria~or que o 
terço do valor da demanda. 

IV. A-tiu~oriza,ção, dada aqs ar.b,itros para julgarem 
por . equidade, independente das ·regras e fórn'í&s qe 
direito. 
, v. A auctorização para nomeação de terçefro ~rbitro 
para o caso de d1vergencia; quàndo as partes a não 
tenham feito. · · 

VI. Os honorarios dos arbitros e a proporção em 
que serão pagos. 

Art. 1044. Os arbitras são juízes de ·facto e de direito, 
e o seu arbitra~ento não é sujeito a &Içada ou recurso, 
salvo o que fôr em contrario convencionado entre as 
partes. , • 

Art. 1045. Se as partes não tiverem nomeado o terJ 
ceiro arbitro, nem auctorizado sqa nomeação, a diver...
gencia dos dous arbitros extinguirá o cpmpror:p.isso. 

Art. 1046. Podem ser arb~'tros todas as pessoas que 
merecerem a confiança das partes e não forem iiihi~ 
bidas 'por disposição d,.e lei. · 
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Art. 1047. Instituído o juizo arbitral por compro
.. misso judicial, ou extra-judicial, nelle correrá a causa 

seus termos, como fôr estabelecido em lei proces
sual. 

Art. 1048. A sentença arbitral sól)óde ser executa
da depois de homologada, salvo se houver sido pro
ferida por juiz de primeira ou segunda instancia nu 
qualidade de ·arbitro. . 

Art. 1049. 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 dedsão recorrer para o tribunal superior, 
não só no caso de nullidade ou extincção do compro
misso, senão tamhem no de ter o arbitro ultrapassado 
os seus poderes. · 

§ unico. A este recurso, que será regulado por lei- pro
cessual, precederá o deposito da importancia da pena 
ou fiança iclonea ao seu pagamento. 

Art. -1050. O provimento do recurso importa a annul-
lação da pena convencional. . 

Art. 1051. Ao compromisso se applicará, quanto'pos
sivel, o que está disposto sobre a transacção. 

CAPITULO XI \ 

DA CONFUSÃO 

Art. 1052. Extingue-se a obrigação, desde que as 
qualidades de credor e devedor se reunam na mesma 
pessoa. 

Art. 1053. A confusão póde dar-se ou a respeito 
de toda a divida ou de parte della. 

Art. 105i. A confusão, que se opéra n.si pessoa do 
credor ou do devedor solidario, só extingue a ol:)riga
ção até á concurrencia do respectivo quinh~o "1o cre
dito ou da divida, subsistindo a solidariedade quanto 
ao mais. 

Art. 1055. Cessando a confusão, fica, pelo mesmo 
facto, restabelecida a obrigação com seus accessorios 
e garantias. 

CAPITULO XII 

DA REMISSÃO DAS DIVIDAS 

Art. 1056. A entrega voluntaria do titulo da obriga
ção prova a desoneração do devedor e seus co-obriga::_ 
dos, si o credor fôr capaz de alie.nar, o devedor capaz 
de adquirir, e o titulo escripto particular. 

Art. 1057. A entrega do objecto empenhado prova a 
renuncia do credor á garantia real, mas não a extinc
ção da divido.. 
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Art. 1058. A remissão concedida a um dos co-obri
gados desobriga-o da parte correspondente da divida;
e, ainda que o credor reserve a solidariedade contra os 
outros, não póde cobrar delles a divida sem deducção 
da parte remittida. 

CAPITULO XIII 

DAS CONSEQUENCIAS DA INEXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES 

Art. 1059. Não cumprindo a obrigação, ou deixando 
de cumpril-a pelo modo e no tempo devidos, responde 
o devedor por perdas e darnnos. 

Art. 1060. Nos contractos unilateraes responde por 
culpa a parte, a quem O· contracto aproveita, e só
mente por dolo a parte a quem, ao revez disso, não traz 
elle vantagem. 

Nos contractps bilateraes, r-esponde cada uma das 
partes por culpa. 

§ unico. A culpa consiste na negligencia com que 
proceder o devedor no desempenho da obrigação 
contrahida. 

Art. 1061. O devedor não responde pelos prejuízos 
resultantes de:') caso.fortuito ou força. maior, se expressa
mente não se houver por elles responsabilizado, 
excepto nos casos dos arts. 958, 959 e 960. .. 

§ unico. O caso fortuito ou de força maior veri
fica-se no facto necessario, cujos effeitos não era 
p9ssivel ev~tar ou· impedir. 

CAPITULO XIV 

DAS PERDAS E DAMNOS • • 
Art. 1062. Salvo as excepções previstas em dispo

sições especiáes deste Codigo, as perdas e damnos de-· 
vidas ao credor comprehendem não só o que elle 
perdeu effectivamente, senão o que razoavelmente 
deixou de ganhar. 

Mas, o devedor que deixou de pagar no tempo e 
pela devida fórma, só responde pelos lucros que forem 
ou podiam ser previstos na data em que contrahiu a 
obrigação. 

Art. 1063. Ainda que a inexecução resulte de dolo 
do devedor, as perdas e damnos só comprehendem os 
prejuízos effectivos e os lucros cessantes, directa e im
mediatamente decurrentes. 

Art. 1064. As perdas e damnos, nas obrigações de 
pagamento em dinheiro, consistem nos juros da móra 
e custas, sem prejuizo da pena convencional. 

• VoJ. VIII 23 
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CAPITULO XV 

DOS JUROS LEGAES 

Art. 1065. A taxa dos juros moratorios, quando não 
convencionada, será de seis por cento ao anno. 

Art. 1066. Será tambem de seis por cento a taxa dos 
juros devidos por determinação da lei, ou quando as 
p11rtes tiverem convencionado juros sem estipular a 
taxa. , · · 

Art. 1067. Os juros moratorios são devidos inde
pendentemente d;:i, allegação do prejuiza, e contam-se 
tanto em favor das dividas em dinqeiro, como de outras 
prestações, desde que estiver fixado o valor pecuniario 
destas par arhJtramento, sentença judicial ou simples 
accordo das partes. 

TITULO III 

Ces@ão de credi1;o 

Art. 1068. O credor póde ceder o seu credito, se a 
isso não se oppuzer a natureza da obrigação, a lei ou 
convenção com o devedor. 

Art. 1069. A cessão de um cred~to comprehende os 
seus accessorios e garantias, salvo disposição em con
trario. 

Art. 1070. A transferencia de um credito não póde · 
ser opposta a terceiro, se não constar de instrumento 
publico, ou particular,, na fórma do art. 140. 

§ unico. O cessionario do credito hypothecario tein, 
como o subrogado, o direito de füzer inscrever a cessão 
á margem da inscripção principal. . 

Art. 1071. A disposição do artigo prece.9-ente não se 
applica á transferencia de credito operada em virtude 
de lei ou sentença. ( .. 

Art. 1072. A cessão de credito não produz etfeito em 
relação ao devedor e a terceiros, senão depois de no
tificáda, mas terá igmil effeito n declaração do devedor, 
feita por escripto publico ou particular, de que teve 
sciencia da cessão realisada. 

Art. 1073. Occorrendo varias cessões do mesmo cre
dito, prevalecerá aquellii que tiver sido seguida da 
tràdição do titu1o do credito transferido. 

Art. 1.074. Fica desobrigado o devedor que, antes de 
ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo, 
ou que, no caso de varias cessões notificádas, paga 
ao cessionário que lhe exhibe, com o titulo de sua 
obrigação, o da respectiva cessão. 

Art. 11175. O devedor póde oppor tanto ao cessiona
rio como t)O cedente as excepções que lhe cómpetirem 
no momento em que tiver conhecirnénfo da cessão; 
mas não póde oppor ao cessionario de boa fé a simu
lação do cedente. 
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Art. 1076. Na cessão por titulo oneroso, o cedente 
fica responsavel para com o cessionario pela existencia 
do credito ao tempo da cessão, ainda que por isso $0 
não responsabilizasse. A mesma responsàbilidade lhe 
cabe nas cessões por titulo gratuito, se tiver procedido 
de má fé. 

Art . 1077. Salvo estipulação em contrario,· o cedente 
não responde pela sol vencia do devedor. 

Art. 1078. O cedente obrigaµo a garantir ao cessio
nario não respon.de por mais do que recebeu com os 
r·e$pectivos juros; deve, porém, indemnizai-o das 
despesas da cessão e das que houver feito para 
cobrança. 

Art. 1079. O credor orlginario não responde pela. 
existencia da divida, nem pela solvencia do devedor, 
quando a transferencia do credito se opera por força 
de lei. 

Art. 1080. Penhorado o credito, não póde mais ser 
transferido pelo .credor que tiver conhecimento da 
perµ10ra, mas o devedor que pagar, não notificado da 
penhora, fica desonerado, salvo o direito de terceiros 
contra o credor. 

Art. t081. As disposições deste titulo applicam-se á 
cessão de outros direitos para os quaes não haja modo 
especial de transferencia '. · 

TITULO IV 

·contractos 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES GERA:gs 

Art. 1082. A manifestação da vontade, nos contra
ctos, 1..-,de• ser expressa, ou tacita, quando a lei não 
exigir declaração expressa. . 

Art . 1083. Presume-se concluído o contractó accor
dando as partes nos pontos essenciaes., embora não · 
haja accórdo sobre pontos secundarias. Neste ·cáso, 
poderá o juiz regulai-os, tendo em attenção a natu
reza do negocio. 

Art. 1084. A proposta para a realização de um con
tracto obrigà. o proponente, e:X:cepto se o contrario 
resultar dos t~rmos da proposta, das circumstancias 
ou da natureza do negocio. · 

Art. 1085. Deixa de ser obrigatoria a proposta : 
I. Se, feita sem prazo a uma pessoa presente, não 

foi immediatamente acceita. 
Considera-se tambem presente a pessoa que oon

trª-.cta por meio do telephono. 
II. Se, feita sem prazo á pessoa ausente, tiver de" 

co_rrido tempo suffi.ciente para chegar a respostv. ao 
conhecimento do proponente. 
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III. Se, feita á pessoa ausente, não tiver sido expe
dida a resposta dentro do prazo dado. 

IV. Se, antes da resposta, ou ao mesmo tempo que 
esta, chegar ao conhecimento da outra parte a 
retractação do proponente. 

Art. 1086. Se 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. 1087. A acceitação fóra do prazo, que contiver 
addições, restricções ou outras modificações, impor-
tará nova proposta . · 

Art. 1088. Quando a acceitação expressa não fôr de 
uso em certa classe de negocios ou quando o propo

. nente a dispensar_, o contracto se reputará concluído, 
se a recusa não se der a tempo. 

Art. 1089. Considera-se inexistente a acceitação se 
antes, ou ao mesmo tempo que ella, chegar a re
tractação. 

Art. 1090. Os contractos por correspondencia epis
tolar ou telegraphica tornam-se perfeitos desde qne a 
acceitação é expedida, excepto : 

I. No caso do artigo antecedente. 
II. Se o proponente se houver compromettido a es

perar resposta. 
III. Se, sem ella, tiver decorrido o pr.azo conven

cionado. 
Art. 1091. Reputa-se celebrado o contracto no lugar 

em que foi proposto. _ 
Art. 1092. Quando o ·contrapto exigir instrumento 

publico como pro_va, póde 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 nps arts. 1099 
a 1101. · · 

Art. 1093. Não p~de ser objecto de contçactr a he
rança de pessoa viva. 

Art. 10~4. Os contractos beneficos devem ser in
terpretados estrictamente. 

Art. 1095. A impossibilidade da prestação não in
valida o contracto sendo rel1;1.tiva, ou tornando-se 
possível antes de realizada a condição. 

CAPITULO II · 

DOS CONTRACTOS BILATERAES 

Art. 1096. Nos contractos bilateraes nenhuma das 
partes póde exigir da outra o cumprimento da obri
gação sem que tenha cumprido a sua. 

Se, depois de concluido o contracto, sobrevier a uma 
das partes contractantes diminuição em seu patri" 
monio, capaz de comprometter ou tornar duvidosa a 
prestação pela qual se obrigou, póde a parte a quem 
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incumbe fazer prestação em primeiro lugar recusar-se 
a esta, até que a outra satisfaça a que lhe compete ou 
dê garantia bastante de satisfazei-a. 

§ unico. A parte prejudicada pelo não cumpri
mento póde requerer a rescisão do contracto com 
perdas e damnos. 

Art. 1097. O distracto deve ser feito pela mesma· 
fórma por que o foi o contracto, mas a quitação vale 
qualquer que seja a fórma por que fôr ;dada. 

CAPITULO IIl 

DAS ARRHAS 

Art. 1098. O signal ou arrhas, dado por uma parte, 
faz presumir accordo e torna obrigatorio o contracto. 

Art·. 1099. Podem entretanto, as partes estipular 
que, apezar das arrhas dadas, seja licito o arrependi
mento. Neste caso, se o arrependido for o que deu as 
arrhas, perdel-as-ha em proveito do outro; e se fôr 
o que as recebeu,. deverá restituil-as em dobro. . 

Art. 1100. Salvo estipulação em contrario, as arrhas 
em dinheiro consideram-se principio de pagamento. 
Fóra esse caso, deyem ser restituidas, quando o con
tracto for concluido ou ficar desfeito. 

Art. 1101. Se 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. 

CAPITULO IV 

J;)AS ESTIPULAÇÕES EM FAVOR DE TERCEIRO 

Art~ 11e2. O que estipula em favor de terceiro póde 
exigir o cumprimento da ol::!rigação. 

Ao terceiro, em favor de quem foi estipulada 
a obrigação, é tambem permittido exigil-a, ficandó 
sujeito, todavia, ás condições e modalidades do con
tracto, que póde ser modificado nos termos do 
art. 1104. 
·. Art. 1103. Se ao terceiro, em favor de quem foi feito 
o contracto, couber o dir~ito de reclamar sua execução, 
nê:o poderá o estipulante exonerar o devedor. 

Art . 1104. O estipulante póde reservar para si o di
reito de substituir o terceiro designado no contracto, 
sem necessidade do consentimento d'este, nem da 
parte com quem contractou. 

§ unico. Tal substituição póde ser feita por acto entre 
vivos ou por disposição de ultima vontade. 
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CAPITULO V 

DOS VICIOS REDHIBITORIOS 

Art. 1105. 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. 1106. A ignoraucia de taes vi cios não exime de 
responsabilidade, salvo clausula expressa. 

Art. 1107. Se o alienante coúhecia o vicio ou defeito, 
deve restituir o que recebeu com perdas e darrínos; se 
o não conhecia, será obrigado apenas a restituir o valor 
recebido e as despesas com o contracto. 

Art. 1108. A responsabilidade do alienante subsiste 
ainda que a cousa pereça no poder do adquirente, em 
cons~quencia de vicio occulto, existente ao tempo da 
tradição. 

Art. 1109. O adquirente pôde, em vez de rejeitar a 
cousa, rescindindo Q contracto, pedir abatimento no 
valor ajustado. . 

Art. 1110. A acção redhibitoria ou para abatimento 
no pr~ço não ~e realizará, se a cousa tiver sido ven-
dida em hasta publica. . 

CAPITULO VI 

DA EVICÇÃ.O 

Art. HH. Nos contractos onerosos, pelos quaes se 
transfere o dominio, 'posse ou uso, deve o alienante 
resguardar o adquirente dos riscos da evicção, sem
pre que esta. responsabilidade não tenha sidp expressa-
mente excluida. · 

§ uni~o. As partes podem reforçar ou dimJnut essa 
garantia. . 

Art. 1H2. Não obstante a clausula exclusiva da ga
rantia, verificando-se a evioção, o evicto tem direito 
de repetir o pPeço que pagou pela cousa evicta, se não 
foi informado do rlsoo da evicção Cll1 se, informado, o 
assumiu. 

Art. 1113. Salvo estipulação em coptrario, o que 
soffreú a evicção tem mais o direito, além da restitui
ção integràl do preço otl quantias pagas: 

I. A' in,q.em,nização dos fructos que tiver · sido obri-
gado a restiiuir. · 

II. A' das despesas dos contractos e dos prejuizos 
que directamente resultarem da evicção. 

~II. ;\'s custas iudiciaes. 
Art. 1114. Subsiste para o alienante esta obrigação, 

ainda que a cousa alienada esteja deteriorada, excepto 
havendo dólo do adquirente. · · 

: 
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Art. Hi5. Se o adquirente tiver auferido vantagens 
das deteriorações e nãD tiver sido condemnado a in
demnizal-as, o valor das vantagens será deduzido da 
quantia que lhe ~iver de dar o alienante. -

Art. 1116. As bemfeitorias necessarias ou uteis não 
abonadas ao que soffreu a evicção, devem ser pagas 
pelo alienante. 

Ar.t. 1117. Se as bemfeitorias abonadas ao que soff.reu 
a evicção tiverem sido feitas pelo al.i.enante, o valor 
dellas será levado em conta da restituição devida. 

Art. 1118. Se a evicção for parcial, masconsideravel, 
poderá o que a soffreu optar :pela rescisão do contracto 
ou pela restituição de parte qo preço correspondente á 
perda soffrida. 

Art. 1H9. O valor da perda, na hypothese __ do artigo 
antecede11te, ·será calculado ém :relação ao que tinha a 
coµsa. ao tempo da evicção. 

Art 1120. Para poder exercer o seu direito, por 
causa da evicção, deve o adquirente dep_unciar ao 
alienante o litígio no tempo e péla fórma que determi-
narem as leis µo processo. · · · · · 

Art. 1121. Não pôde o adquirente demandar pela 
evicção: , · 

I. Se foi privado da cousa~ não pelos meios judiciaes, 
mas por caso fortuito, força maior, roubo o~ furtb. 

- II. Se sabfa que o cousa era alheia ou litigiosa. 

CAPITULO VII 

DOS CONTRACTOS ALEATOJ.UO~ 

Art. 1122. Se o cçmtracto for aleatorio por serem 
objecto delle cousas futuras, tomando o adquirente a 
si o risco de não virem a existir, o aHenante terá 
direito a todo o pr~ço, ainda que a coqsa não venlla 
inteiramente a existir, desde que de sua parte não tiver 

··}lavido culpa. . 
, Art • 11~3. Se fôr aleatorio por serem 9bje.ctp delle 

cousas futuras, tomando o adqµirente a s1 o risco de 
virem a existir em qualquer quantidade, o alienante 
tam'.b53m terá direito a tod.o 9 preço, ainda qµe a corn;;a 
venha a existir em quaq.tidade inferióf á e~perada, 
desde qµe de sua parte não houver culpa. _ 
;;. Mas, se a cousa não vier inteiramente a existir, não 
haverá alienação e será restiLuido o preço recebido. 

Art. 1124. Se for aleatorio por serem objecto delle 
cqusas existentes ~ujeitas .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. 1125. A alienação aleatoria do artigo antece
dente poderá ser annullada como dolosa pela parte 
prejudicada, se esta provar que a outra parte não igrio
ra va a cessação r,,do risco a que a cousa estava sujeita. 
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TITULO Y 

Difrea•eutesjespecie.i de contra e to 

CAPITULO I 

DA COMPRA E VENDA 

SECÇÃO I 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 1126. Pelo contracto de compra e venda, um 
dos contrahentes obriga-se a transferir a propriedade 
de uma cousa, e ó outro a pagar-lhe certo preço em 
dinheiro. 

Art. 1127. A fixação do preço póde ser deixada a 
arbitrio de terceiro ou terceiros, que os contractantes 
logo designarem ou prometterem designar. Se o ter
ceiro não acceitar a incumbencia, ficará sem effeito o 
contracto, salvo quando for accordaão designar outra 
pessoa. 

Art. 1128. Póde tambem a fixação do preço ser feita 
pelo do mercado ou da bolsa em certo e determinado 
dia e lugar. 

Art. 1129. E' nullo o contracto de compra e venda, 
quando a fixação do preço é deixada ao ar bitrio de uma 
das partes sómente. 
· Art. 1130. A compra e venda, quando pura, consi

derar-se-ha obrigatoria e perfeita, desde que as partes 
accordarem no objecto e no preço. 

Art. 1131. Até aó momento da tradição, os riscos da 
cousa correm por conta do vendedor, e os qo preço por 
conta do comprador. · 

§ 1. 0 Todavia, os casos fortuitos, os quaes occqrrerem 
no acto de contar, _marcar ou assignalar 'as ~ousas, 
que commumente receberem, contando, pesando, me
dindo ou assignalando, e que já tiverem sido postas á 
disposição do comprador, correrão por conta deste. 

§ 2.° Correrão tambem por conta do comprador os 
riscos das referidas cousas, se estiver em móra de as 
receber, quando postas á sua disposição no tempo, 
lugar e pelo modo ajustados. , 

Art. 1132. Se, por ordem do comprador, for expedida. 
a. cousa para lugar diverso, os riscos correrão por sua 
conta, uma vez entregue a quem deva transportal-a, 
salvo se o vendedor se afastar das in&trucções do 
comprador. 

Art. 1.133. As despesas da tradição ficam a cargo do 
vendedor e as do titulo a cargo do comprador, salvo 
clausula em contrario. 

Art. 1134. Não sendo a venda a credito, o vendedor 
não é obrigado a entregar a cousa sem receber o preço. 



CODIGO CIVIL BRAZILEIRO 1.85 

Art. 11.35. Ainda concedido prazo para pagamento, 
se, antes da tradição, o comprador se tornar ínsolva
vel, poderá o vendedor SQbrestar na entrega da cousa, 
até que o comprador dê caução de pagar no tempo 
ajw~~- • 

Art. 1136. Os ascendentes não pódem vender aos 
seus descendentes, sem que os outros descendentes o 
consintam expressamente. . 

Art. 11.37. A compra, ainda em hasta publica, é 
prohibida: 

I. Aos tutores, curadores, testamenteiros e adminis
tradores, em relação aos bens confiados á sua guarda 
ou administração. 

II . Aos mandatarias, em relação aos bens de cuja 
administração ou alienaç&o estejam encarregados. 

III. Aos empregados publicas, em relação aos bens da 
União, dos Estados, dos Municípios ou estabeleci
mentos, de cuja admi:Qistração estejam encarregados, 
A mesma disposição applica-se aos juízes, arbitrado
res, ou peritos que, de qualquer modo, possam influir 

· rro acto ou no preço da venda . 
IV. Aos Juizes, empregados de Fazenda, secretarios 

de tribunaes, escrivães e outros officiaes de justiça, em 
relação i:i.os bens ou direitos, que estiverem em litígio 
perante tribunal, juizo, ou conselho, no lugar onde 
exercem suas funcções. 

Art. 1138. 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
suídos pelas pessoas mencionadas no n. IV do artigo 
antecedente. 

Art. 1139. Se a venda se realizar á vista de amos
tras, entender-se-ha que o vendedor garante exis
tirem na cousa vendida as mesmas qualidades das 
amostras. , 

Art. 1140. Se na venda de um immovel se determinar 
a respectiva área, e esta não corresponder ás dimen
sões d~as~ terá applicação o disposto no cap. V do 
titulo anterior, excepto se for vendido como cousa certa 
e a extensão apenas enunciativa: 

Art. 1141. Nas cousas vendidas conjunctamente, o · 
defeito occulto de uma, não auctoriza a rejeição de 
todas. • 

Art. 1142. Não podem os condominos vender a es
tranhos sua respectiva parte, se o consorte a quizer 
tanto por tanto. O conçlomino a quem não se der 
conhecimento da venda, póderá, depositando o preço, 
haver para si a parte vendida, com tanto que o requeira 
no prazo de seis mezes. 

§ unico. Sendo muitos os condominos, preferirá o 
que tiver bemfeitorias de maior valor e, na falta de 
bem feitorias, o de quinhão maior. Se as partes forem 
iguaes, haverão a parte vendida os que a quízerem, 
feito o deposito prévio. 

·vai. VIH 
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SECÇÃO II 

CLAUSULAS ESPECIAES DA ,COMPRA E VENDA 

Retrovenda 

Art. 1143. O vendedor póde rest\lvar o direito de 
resgatar o immovel vendido, dentro de certo prazo, 
mediante restituição do preço -e mais despesas feitas 
pelo comprador. Além destas despesas, serão tambem 
attehdidas as que forem feitas com melhoramentos 
do im!}lovel," cdmtanto que não excedam o accres
cimo do valor delles resultante . 

Art. 1144. O prazo do resgate não póde ir alem de 
Lres annos, sob pena de repµtar-se não escripto. As 
partes podem fixal-o mais curto, e, quando não o fi
zerem·, presume-se concedtdo o maximo. 

§ unico. O prazo de resgate, ~eja estip-µlado expres
samelite, seja presumido, prevalece contra qualquer 
pessoa ainda que incapaz_. O vencimento do prazo im-. 
porta por si só a extincção do direito e torna a venda 
irr.evoga vel. 

Art. · 1145. Na retrovenda o vendedor conserva sua 
acçãó contra terceiros adquirentes, ainda que não ti
vessem coühecimento da clausula. 

Art. 1146. Se differentes pessoas tiverem direito de 
resgatar a mesma cousa e sómente uma o exercer, 
poderá o comprador fazer intimar as outras para accor
darem no resgate. 

§ 1. 0 Não havendo accordo entre os interessados ou 
não querendo um delles entrar com a importahcia in
tegral dó resgate, caducará o direito de todos. 

§ 2. 0 Se os differehtes condominos do predio alienado 
não o tiverem vendido conjunctamente e no mesmo 
acto, poderá cada um de per si exercer p seu direito 
de resgate sobre a respectiva parte, sem que o com
pratlt>r possa obrigar os demais a resgatai-o inte-
gralmente. · C, e. 

l"enda a contento 

Art. 1.147. A venda a contento reputar-se-ha feita 
sob condição suspensiva, se no contracto não se lhe 
tiver dado expressamente o caracter de condição reso~ 
lutiva. Nessa especie de venda entra a de líquidos e 
generos que é possível provar. 

Art. 1148 . As obrigações do comprador que recebe a 
cousa sob condição suspensiva são, até que manifeste 
a acceitação, as de commodatario. 

Art. 1149. Se dentro do prazo, o comprador não 
fizer declaração alguma, reputa.r-se-ha perfeita a venda., 
quer 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 
suspensivo. 
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Art. 1150. Não havendo prazo estipulado para a de
claração do cor:µprador t~rá o vendedor direito de in
timal-o judicialmente para que o faça em prazo impro
rogavel, sob pena de considerar-se perfeita a vençla . 

.l\.r~. 1151. O direlto resultante da venda a contento 
é simplesmente pessoal. 

PreetriJJÇão o~ preferenoia 

Art. 1152. A preempção ou preferencia impõe ao 
comprador a obrigação de offerecer ao vendedor a 
cousa que aquelle vae vender ou dar em pagamento, 
para que este use de seu direito de prelação na compra, 
tanto por tanto. 

Art. 1153. A União, o Estado ou o Municipio tem o 
dever de ofrerecer ao proprietario o immovel desapro
priado, pelo valor da desapropriação, no caso de se não 
verificar o fim para que foi desapropriado. 

. Art. 1154. O vendedor pôde tambem exercer o seu 
direito de prelação, intimando-o ?tO comprador quando 
lhe constar que a cousa vae ser vendida. 

Art. 1155. O direito ·de preempção não -se refere a 
outras fórmas de alienação, que não sejam as decla
radas no art. 1152 nem a outro direito real além do 
domínio. · _ 

Art. H56. Se a cousa for movel, o direito de pre
empção deve ser exercido dentro dos tres dias que se 
seguirem a9 em que o comprador tiver affrontado, sob 
pena qe caducar ; se, porem, fôr imrr_iovel, qentro de . 
trinta dias, contados da mesma . fórma e sob a 
mesrna _pena. 

Art. 11~7. Q'!l!lnçio o direito de preerrípç~o for es~i .. 
pulado a fuvof de diversos individtios ém commum, 
só poderá ser exercido pela totalidade da coüsa. Sê 
algum dos individuas perder .ou deixar de exercer o 
seu direito, poderão os demais exercei-o na fórma 
sobredita. 

Art. 1•58 .• Aquelle que exerce o direito de preferen
cia, obriga-se a pagar, em igualdade de condições, o 
preço achado ou o que for aj1:1stado, sob pena de per-
der a preferencia. · 

Art. 1159. Se o comprador não fizer saber ao vende
dor o preço e as vantagens que lhe offerecem pela 
cousa, responderá por perdas e damnos. 

,i\.rt. 1tqQ. O d,.ireito de preferencia não pó.de ser ce
qiqo, neµi p&ssa aos herdeiros. 

Paoto de melhor comprador 

Art. 11fH. Ó contrélcto de compra e· venda póde ser 
feito cmn a clausul& de se desfazer1 se, dentro de certo 
prazo, 13pparecer qu13m off<~reça maior vaptagem. Este 
prazo não poderá exceder de um anno e em caso 
algum aqu~ll~ ol~usulq pas$ará das pessb(ls dos con
tractantes . 
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Art. 1162. O pacto de mel hoF comprador vale por , 
condição resolutiva, salvo convenção em contrario. 

Art. 1163 . Esse pacto não póde existir nas vendas 
de moveis. 

Art. 1164. O comprador prefere a quem offerecer 
Jguaes vantagens. 

Art. 1165. Se, dentro do prazo fixado, o vendedor 
não acceitar proposta de maior vantagem, a venda se 
reputará definitiva. 

Pacto commissorio 

Art. 1166. Ajustado que fique drufeita a venda, se 
J!ão for pago o preço até certo dia, poderá o vendedor, 
não pago, desfazer o contracto ou pedir o preço. 

§ unico. Se o vendedor não pedir o preço dentro de 
dez dias, a datar do vencimento do prazo, a venda 
fi.cará desfeita de pleno direito. 

CAPITULO II 

DA TROCA 

Art. 1167. Applicam-se á troca as disposições refe
rentes á com pra e venda, com as seguintes modifica
ções: 

I. Salvo disposição em contrario, cada um dos con
tractantes pagará por metade .as despesas com o 
instrumento da troca. 

II. São nullas as trocas desiguaes entre ascendentes 
e descendentes sem consentimento expresso dos outros 
descendentes. 

CAPITULO III , 

DA DOAÇÃO t ( . 

SECÇÃO I 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 1168. Considera-se doação o contracto em que 
uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patri
monio bens ou vantagens para o de outra, que acceita 
a transferencia. 

Art. 1169. O doador póde fixar prazo.para que o do
natario declare se ucceita ou não a doação. Se o dona
tario, sciente do prazo, deixai-o passar sem fazer de
c}aração, entender-se-ha que acceitou, se a doação não 
for sujeita a encargo. 

Art. 1170. A doação feita em contemplação do me
rito do donatario não perde o caracter de liberalidade, 
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nem tambem o perde na parte excedente ao valor dos 
serviços remunerados ou do encargo, quando remune
ratoria dfiquelles o_u gravada deste. 

Art. 1171. 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, se, versando 
sobre bens moveis e de pequeno valor, for immediata
mente seguida de tradição. 

Art'. 1172. A doação feita ao nascituro depende, 
para sua validade, da acceitação dos paes. 

Art. 1173. A's pessoas que não puderem contractar 
-é facultado, não obstante, acceitar doações puras. 

Art. 117 4. A doação dos paes aos filhos presume-se 
adeantamento de legitima. 

Art. 1175. A doação sob a fórma de subvenção por 
prestações periodicas, extingue-se por morte do doador, 
salvo determinação expressa deste. 

Art. 1176. A doação feita, em contemplação de casa
mento futuro com certa e determ'inada pessoa, quer 
pelos nubentes entre si, quer por terceiro a um delles 
ou a ambos ou aos filhos que, de futuro, houverem 1.1111 
do outro, não póde ser impugnada por falta de accei
tação, e só ficará sem effeito se o casamento não. se 
realizar. . · 

Art. 1177. O doador póde estipular que os bens 
doados voltem ao seu-patrimonio, se o donatario morrer 
antes delle. 

Art. 1178. E' nuna· a doação de todos os bens, sem 
reserva de uma parte ou de uma renda sufficiente para 
a subsistencia do doador. · . 

Art. 1179. 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. 11.80. A doação do cónjuge adultero ao seu 
cumplice póde ser annullada pelo outro conjuge ou 
por seus herdeiros necessarios, até dous annos depois 
de diss~lvH,o o matrimonio. 

Art. 1181. A doação feita conjunctamente a diversas 
pessoas, considera-se, salvo declaraçã.o em contrario, 
feita por partes iguaes a cada uma. 

§ unico. Se os donatarios forem marido e mulher, a 
doação subsistirá em sua totalidade para o conjuge 
sobrevivente. 

Art. 1182. O doador não é obrigado a pagar juros 
moratorios, nem é sujeito á eyicção, salvo a disposição 
do art. 293. 

Art. 1183. O donatario é obrigado a cumprir os · 
encargos da doação, se forem em beneficio do doadoo, 
de terceiro ou de interesse geral. · 

Se o encargo for desta ultima . especie, o Ministerio 
Publico poder(\. exigir sua execução, depois da morte do 
doador, se este não o tiver feito em vida . 

..... 



' 

190 CODIGO CiVIL BRAZiLfüRO 

SECÇÃO II 

REVOGAÇÃO DA DOAÇÃO 

Art. 1184. A doação é revogavel1 além dós ca~os 
em que o é qualquer contracto, por ingratidão do do_-
natario. · 

§ ürtico. A doação onerada com ehcargo poderá ser 
revogada por inexecução della, desde que o donatário 
estiver em móra. 

Art. 1185. O direito de regovar as qoaç0~ por in
gratídã9 não pód~ ser de ali.temão renunciado. 

ArL 1186. A revogação por ingratidão só tem cabi-
mento: 

I. Se o donatario attentou contra a vida do doador . 
II. Se commetteu contra elle offensa physica. 
III. Se o injuriou gravemente ou o calurnniou. 
IV. Se lhe negou alimento, estando necessitado e 

podendo dar-lh'o o donatário. 
Art. 1187. A revogáção por ingratidão deve ser qe

mandada dentro de um anno, a contar dó momento 
em que o doador tiver conhecimento do facto que a 
póde auctoriz~r. 

Art . 1188. 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, contiriuando.:a contra 
os herdeiros dodonatario, seeste fallecer depois de con
testada a lide. 

Art. 1189. A revogação por ingratidão 11ão preJu
dica os direitos adquiridos por terceiro, nem im'po'rta 
obrigação de restituir os fructos percebidos antes da 
contestaçã.o da lide, mas sujeita ó donaf:ario a pagar 
os fructos postel'iores e o valor médio das cousas que 
não puder restituir ei;n especie. • 

Art. 1190. Não estão sujeitas á revogação por in• 
gratidão : . {. 4'. 

I. As doações puramente remuneratorias. · 
II. As oneradas c0m encargo. 
III. As que se fizerem em cumprimento de obrigação 

natural. 
V. As feitas para determinado casamento. 

C~PITULO IV 

. DA· LOCAÇÃO 

SECQÂO I 

LOCAÇÃO DE COUSAS 

Dis.posições Geraes 

Art. 1191. Na locação de cousas, uma das partes se 
obriga a cederá outra, por tempo determinado ou não, 
o usu e goso de cousa não fungivel, mediante certa 
retribuição._ 
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Art . 1192. 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
nada, e a mantel-a nesse estado durante o tempo da 
locaçf!o, salvo clausula expressa em contrario. 

II. A garantir-lhe, durante o tempo do contracto, o 
uso pacjfico da cousa. 

Art. 1193. S~, durante o tempo da locação, a coisa 
se deteriorar sem culpa do locatario,poderá este ou pedir 
reducção proporcional do preço, ou rescindir o ·con
tracto, caso não .sirva a coisa para o fim a que 
era destinada. . 

Art. 1194. O locador é obrigado a garantir o locatario 
contra os embaraços ou turbações de terceiro~, fun
dados ~m direito que te_nham sobre a cousa, e responde 
pelos defeitos ou vícios della atiteriores á lócãção. 

Art. 1195. O locatario é obrigado: 
. I. Á servir-se da cousa alug1;1.da para os usos conven
cionados ou presumidos, conforme a n,aturezà da cousa 
e as circumstancias, e a empregar ne1la o cuidado que 
teria com cousa sua. 

II. A pagar pontualmente o aluguel nos prazosajus
tad9s, e na falta de ajuste, segundo o costume do 
logar . 
. m. A levar ao conhecimento do locador as turbações 

de terceiros, fµndadas . em direito. · 
IV. A restituir a cousa, finda a locaç&o, no estado em 

que a recebeu, salvas deteriorações provenientes do 
uso regular. · 

Art. 1196. Se o locatario empregar a cousa em uso 
diverso do cpnvencionado,ou daquellea que é despnada, 
poderá o locador rescindir o contracto e·exigir perdas e 
damnos. O mesmo direito lhe caberá se, por abuso do 
locatario, a cousa alugada for damnificada. 

§ untco. Havendo estipulação de prazo para a du
ração do coQ.tracto, não é licito 1:/.0 locador ,âb.tes do -
vencim , to, haver a cousa alugada, nem ao locatario 
lh'a re tituir salvo pagando o aluguel pelo tempo 
que restar; e, se for o locador, · as perdas e damnos de-
correntes desta infrãcção. · 

Art. 1197. A locação por tempo determinado cessa 
de pleno direito findo o prazo estipulado e independente 
de notifi~_çâo ou aviso. 

Art. 1198. Se, findo o prazo, o locatario continuar na 
posse da cousa alugada, sem oppo~ição do locador, 
presurpir-s~-ha prorogada a. locação pelo mesmo 
aluguel, mas sem prazo determinado. 

Art. 1199. Se, notificado, o locatario deixar de fazer 
a restituição da cousa, pagará, emquanto a ttver em 
seu poder, o aluguel que o laçador arbitrar e responderá 
pelo damno que a cousa venha a soffrer, ernbora pro
ve~üerite <te caso _fortuito. 

Art. 1200. Se durante a locação for alienada a cousa, 
não ficará oadquirerite obrigado a respeitar o contracto, 
se a isto se não comprometteu. 
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§ unico. Nas locações.; porém, de immoveJs, . o novo 
• adquirente não póde despedir o locatai;io sem observar 

os prazos prescriptos no ort. ~212. 
Art. 1201. A lücação por tempo determinado não se 

extingue por morte do locador nem do locatario; pas
sando a obrigação nos herdeiros de um e de outro. 

Art. 1202. Não é licito ao locatario reLer a cousa 
alugada, excepto no caso de bemfeitorias necessarias, 
ou de bemfeitorias uteis, se estas ultimas tiverem sido 
feitas com consentiml3nto expresso do locador. 

Locaçt!o de predios 

Art. 1203. A locação de predios póde ser estipulada 
por qualquer tempo. 

Art. 1204. Não havendo disposição expressa em 
contrario, o locatario de um predio por prazo fixo, póde 
sublocal-o no todo ou em parte, antes ou depois de tel-o 
recebido, ou emprestai-o, continuando responsavel 
para com o locador pela conservação do predio e pelo 
pagamento do aluguel. 
Íll § unico. Póde tambem ceder a locação, consentindo 
o locador . 
. .. Art. 1205. O sublocatario responde, ·subsidiariamente, 
ao senhorio pela importancia que dever ao sublocador, 
quando este fôr demandado, e ainda pelos alugueis 
que se vevcerem durante a lide. · 
1,, § 1°. Neste caso, notificada a acção ao subloca
tario, se não declarar logo que adeantou alugueis ao 
sublocador, presumir-se-hão fraudulentos todos os 
recibos de pagamentos adeantados, a meno1? que não 
constem de escripto com .data authenticada e certa. 
~., § 2°. Salvo o caso do artigo antecedente, a sublo
cação não estabelece direitos nem obrigações entre o 
sublocatario e o senhorio. • 

Art. 1206. Rescindida ou finda o locação, resolvem
se as sublocações, salvo o direito de indemnização que 
possa competir ao sublocatario contra o S\'.bl<cador. 

Art. 1207. Durante a locação, o senhorio não póde 
mudar a fórma nem o destino do predio alugado. 

Art. 1208. Se o predio necessitar de reparações ur
gentes, o locatario será obrigado a consentir nellas. 

§ 1. 0 Se os reparos durarem mais de quinze dias, 
poderá pedir abatimento proporcional no aluguel. 

§ 2. 0 Se durarem mais de um mez e tolherem o uso 
regular do predio, poderá ser rescindido o contracto. 

Art. 1209. Incumbirão ao locador, salvo clausula ex
pressa em contrario, todas as reparações de que o 
predio carecer. 

§ unico. O locatario é obrigado a fazer por sua 
conta no predio as pequenas reparações de estragos, 
que não procedam da acção natural do tempo ou do uso. 

Art. 1210. O locatario tem direito de exigir do se
nhorio uma descripçlío do estado do predio no momento 
de recehel-o. 
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Art. 1211. O locatario é responsavel pelo incendio do 
predio, se não provar caso fortuito ou força moior, vicio 
de construcção ou propagação do incendio de outro 
predio. 

§ unico. Se o predio incendiado for habitado por mais 
de um inquilino, todos serão responsaveis pelo incendio 
e até o proprio locador se nelle habitar, cada um em 
proporção da parte qúe occupar, excepto provando-se 
que o incencllo começou na parte do predio utilizada 
por um só dos moradores, o qual será então o unico 
responsa vel. 

Art . 1212. Ao locatario do predio, n.otificado para 
entregai-o por não convir ao locador a continuação da 
locação de tempo indeterminado, concede-se o prazo de 
um mez para desoccupal-o, se for urbano, e de seis 
mezes, se for rustico. 

Disposiçiío Especiai aos Predios Urbanos 

Art. 1213. Não havendo estipulação em contrario, o 
tempo da lo9ação do predio urbano será regulado pelos 
usos locaes. 

· Disposições Especiacs aos Predi9s Rusticos 

Art. 1214. O locatario do predio rustico deve apro
veitai-o no mister a que o mesmo é destinado, de modo 
que o não damniôque,- sob pena de rescisão e de paga
mento de perdas e damnos. 

Art. 1215. A locação sem prazo determidado pre
sumN::e controctada pelo tempo necessarlo para o 
locatario concluir uma colheita. 

Art, 1216. O locatario por tempJ indeterminado, 
.que não quizer continuar no preclio, deverá prevenir 
ao se~horio coín antecedencia de seis mezes. 

Art. 1217. O locatario não pôde exigir abatimento 
no aluguel pretextando esterilidade ou perdas de 
fructos p 1r caso fortuito, salvo ajuste em contrario. 

Art . 1-118'1 O locatario que sahe é obrigado a -per
mittir ao que entra o uso das uccommoclações ne
cessarias paro que comece este o seu trabalho ; e, re
ciprcicamenle, o locntario que entra deve facultar no que 
sahe o uso do que lhe é nece:ssario para a colheita, 
conforme o costume do lugor. 

SECÇ ÃO lI 

LOCAÇÃO DE EER. VIÇOS Ei\I GERAL 

Art. 1219. Toda a especie de serviço ou tl'aball io 
licito, material ou immaterial, póde· ser conlractada 
median te retribuição . 

Art. 122,J. O contracto de locação de serviços poderá 
ser celebrad·) pJr instrumento particulur, feito e o.ssi
gnadr) ou sómente assignado pelas partes e subscripto 
por duas testemunhas. 

Vol. .VIII 25 
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§ unico. Quando as partes, ou umu dellas,.não sou
berem ler nem escrever, o instrumento poderá ser 
redigido e assignado a rogo, subscrevendo-o, neste 
caso, quatro testemunhas. 

Art. 1221. Na falta de convenção so-bre a retribui
ção ou accordo das partes, será. a locução regulada por 
arbilramento, Eegundo o costume do lugar, tempo de 
serviço e qualidade !leste. 

Art. 1222 . A retribuição deve ser satisfeita depois 
de prestado o serviço, se por convenção ou· costume não 
tiver de ser ndeantada ou feita por prestações. 

Art. 1223. A Iocoção de serviços não poderá ser con
vencionada por tempo que exceda. quatro annos; se 
o for, será reduzida a. esse prazo. 

Art. 1224. Não havendo prazo estipulado ou que se 
deprehenda da natureza do contracto ou costume do 
lugar, póde o contracto ser rescindido á vontade de 
qualquer dos contractantes mediante aviso prévio. 

§ 1. 0 Se o salario tiver sido fixado por mez ou por 
tempo maior, o aviso se fará com oito dias de ante-
cedencia. . 

§ 2. 0 Se tiver sido ajustado por semana ou quinzena, 
quatro dias antes. 

§ 3. 0 Se convencionado por dias, o aviso será dado 
de vespera. 

A.rt. 1225. Procede a dispos-ição do art. 1223 ainda· 
que o contracto seja celebrado para pagamento de 
dividas do loca-dor ou de salarios adP.antados ou para 
execução de uma obra determinada, que exija prestação 
de serviços por mais de quatro annos. 

Art. 1226. No contracto de locaçiío de serviços á 
agricultura, não havendo prazo estipulado, presume-s_e 
ser a sua duração a de um anno agrario, que termina 
pela colheita ou safra da principal culLura explorada 
pelo localario. 

Art. 1227. Não se conta no prazo do contracto o 
tempo em que, por sua falta, o locador dtixcu de tra
balhar. 

Art. 1228. Não sendo o locador contractado ·para 
certo e determinado trabalho, entender-se-ha que se 
obrigou a todo e qualquer serviço '.Go,mpativel com as 
suas forças e condições. . _ 

Art. 1229. O locador contractado por tempo certo, ou 
por obra determinada, não póde ausentar-se ou des
pedir-se sem justa causa, antes de preencher o tempo 
ou de concluir a obra. 

§ unico. Se se despedir sem justa causa, terá direito 
á retribuição vencida, mas será responsu vel por perdas 
e clamnos. 

Art. 1230. São justas causas para o locador dar por 
findo o contracto: 

I. Necessidade de exercer cargos publicos ou cumprir 
obrigaç?e~ impostas por lei, sendo aquelles e estas in
compat1ve1s com a c)ntinuação do serviço. 
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II. Tornar-se, por força maior, in·capaz de cumprir 
as· obrigações do contracto. 

III. Exigir 0 locata:rio serviços contrárros ás leis 
ou âós bons costumes, ou süperiores ás forças do lo
cador. 

IV. Ser tratado pelo locatario com êXcessivo rigor, 
ou não 'receber conveniente alimentação. 

V. No caso de perig'o manifesto de algum damno ou 
mal consideravel. 

VI. Não cumprir o localarlo as obrigações <lo con-
tracto. ~ 

VI1. Exigir o locatario serviços não comprehendidos 
no contracto. 

VIII. Oftender o locatario ou tentar offender o lo
cador na honra de pessoa de sua familfa. 

IX. A morte do locatario. 
Art. 1231. O locador póde dar por findo o contracto 

por qualqüer 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. I, II, V e IX, terá direito ê't retribuição 
vencida sem responsabilidade alguma para com o loca• 
tario . 

. § 2. 0 Despedindo-se por algum dos casos dos ns. nt, 
IV, VI, VII e VIII, ou por falta do locatario no caso do 
n. V, terá direito á retribuição rnncida e no mais do 
artigo seguinte. . . 

Art. 12a2. O)ocatarjo que, sem justa causa, despe
dir o locador será obrigado, não só a pagor-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. 1233. São justas causas para ser dispensado o 

locador : 
I. Enfermidade ou qualquer outra causa, que o torne 

incapaz,«e prestar os serviços para os quaes foi con-
tractado. . · 

II. Vicias e máo procedimento do locador. 
III. Força maior que impossibilite o locatario de eum-

prir suas obrigações. . 
IV. Faltar o locador ao cumprimento de suas obri

gações. 
V. imperícia do locador no serviço pal'a que lôra. 

contractado, 
VI. Offender o locador ao locatario na honra ele 

pessoa de sua familia. 
Art. 1234. O locatario póde despedir o ~ocador por 

qualquer das causas mencionadas no artigo antece
dente, ainda que o contrario tenha sido convencio
nado. 

§ 1. 0 Se o locador fôr despedido por algumas dos 
causfls mencionadas nos ns. I, III e V, terá direito á 
retribuição vencida , sem responsabilidade alguma 
para com o locatario. · 
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§ 2.0 Se fôr despedido por algumas das causas dos 
ns. rr, IV e VI, terá direitoá retribuição vencida, mas 
será responsavel por perdas e damnos. 

Art . 1235. O locatario, ainda que o contrario te
nha sido estabelecido, não pôde transferir a outrem, a 
locação de serviços, nem o locador substituir-se, sem 
aprazimento do locatario. · 

Art. 1236. o contracto de locaçãa de serviços acaba 
com a morte do locador. 

Art. 1237. Ainda que haja estipulação em contrar io, 
o lócatario não pôde cobrar juros dos soldadas , que 
adeantar ao locador, nem os juros decorridos duran~e 
o contracto, de qualquer divida que o locador esteJll 
pagando com serviços. . 

Art. 1238. Terceiro~, que aliciarem pesso~s obr1gad8:s 
a outrem por contracto de locação de serviços á agri
cultura, haja ou não instrumento do mesJ:?o_c_ontracto, 
serão responsaveis pelo pagamento oo prim1t1v~ loca
tario , de quantia equivalente ao dobro do salar10 que 
perceberia o locador durante o prazo de quatro annos. 

SECÇÃO IlI 

E MPREITA.DA. 

Art. 1239. O empreiteiro de uma obra póde contribuir 
para ella com o seu trabalho sómente, ou tambem 
com os materiaes . 

Art. 1240. Quando o empreiteiro fornece os mate
riues, correm por sua conta os riscos atê ao momento 
da entrega da obra, a contento de quem a encom
mentlou, se est~ não estiver em móra de receber. Se 
estiver, supportarú por egual a importância dos r iscos. 

Art . 1241. Se o empreiteiro fornecer sómente a mão 
de obra, o damno ou perda da cousa correrá por conta 
do dono, salvo culpa do empreiteiro. " t;, 

Art. 124:2. Se, no coso do artigo antecedente, a cousa 
p2recer antes de entregue, sem móra do dono e sem 
culpa do empreiteiro, este perderá tambem o seu sa
lario, se não provor que a perda resultou de defeito de 
material e que em tempo protestou contra a quanti
dade, ou qualidade do mesmo. 

Art. 1243. Se a obra fôr de partes clistinctas, ou por 
medida, o empreiteiro terá direito a que seja verificada 
tambem por parte. Presume-se verificado tudo o que 
já tiver s ido pago. 

Art. 12-H. C0ncluidaa obra de accurdo com o ajusLe, 
ou costume do lugar, o dono é obrigado a recebei-a . 
Poderá, por~m, enje_ital-a, se o empreiteiro se tiver 
afastado da-. mstruccões e dos planos dados ou dos pre
ceitos technicos en1 trabalhos da mesma natureza. 

Ârt. 121:5. No coso do urtigo antecedeute, segunda. 
Pª!'l~, póde o que encommendou a c~bra, em vez de 
eoJeital-a, recebei-a ·~º!11 abatimento do preço. 
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Art. 1246. O empreiteiro é obrigado a pagar os ma
teriaes que recebeu, se por impericia os inutilizar. 

Art. 1247. Nos contractos de empreitada de edificios 
ou outras construcções consideraveis, o empreiteiro 
de materiaes e de execução é responsavel, durante 
cinco annos, pela segurança ou solidez do edificio 
ou construcção, tanto em respeito da qualidade dos 
rnateriaes como da. firmeza elo solo, excepto se houver 
prevenido em tempo o dono da obra de não achar o 
solo sufficientemente firme. 

Art. 1248. Quando um architecto ou constructor se 
incumbir, por empreitada, de obra, segundo plano 
acceito pelo dono, não poderá pedir augmento de preço 
por encarecimento dos salarios ou do material, nem 
por alterações ou augmentos no mesmo plano, salvo 
se apresentar auctorização escripta do dono da obra 
para essas alterações ou augmcntos. 

Art. 1249. O dono da obra póde rescindir o con
tracto, mesmo depois de começado o trabalho, indem
nizando o empreiteiro das despesas e do trabalho 
feito, assim corno dos lucros que poderia ter, se con
eluisse a obra. 

CAPITULO V 

DO EMPRESTIMO 

SECÇÃO I 

COMMODATO --

Art. 1250. O commodato é o emprestimo gratuito de 
cousas· não fungíveis. Prefaz-se com a tradição do 
objecto. · · 

Art. 1251. Os tutores, curadores, e_ em geral todos 
os administradores de bens alheios não pódem dar em 
commodato os bens confiados á sua guarda, salyo au
ctorizaçã eSf)ecial. 

Art. 1252. Se não for convencionado prazo para o 
corhmodato, presumir-se-ha ser o necessario para o uso 
concedido, e, salvo o caso de necessidade urgente e 
imprevista, reconhecida pelo juiz, não poderá__ o commo
dante suspender o uso e goso da cousa emprestada, 
quer durante o prazo ajustado, quer durante o indis
pensavel para o uso concedido. 

Art. 1253. O cornmodatario é obrigado a guardar e 
<!Onservar o cousa emprestvda com zelo e solicitude, 
só podendo usar della segundo o mudo determinado 
pelo contracto ou pela propria natureza da cousa, sob 
pena de responder por perdas e damnos. 

Art. 1254. O commodatario constituido em móra, 
além de responder como obrigado moroso, deve o 
aluguel da cousa desde que se retarda em restituil-a. 

Art. 1255. Se correndo risco, simultaneamente, 
-objectos do cornmodat.ario e a Ci)USa emprestada, 
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- ·--------------------
})referir elle salvaros primeiros, sacrificando a &egun
da, responderá pela perda que occorrer, ainda .qJ.Ie 
a .pq_ssa ~ttribuir· 11 caso fortuito ou força maior. 

Art. 1256. As despesas, feitas para o' uso e g.o~o da 
cqµ,so. emprestada, não podem em caso algum ser 
repetidas pelo corpmoclatarío .. 

Art. t257. Se duas ou mais pessoas forem silnulta
neame1ite commodatarias de uma cousa, fjcarão sou,... 
dâriamente respons~v.eis para com o commodante. 

SECÇÃO II 

MUTGO 

Art. 1258. o JPUtuo é o emprestimo de cousas fuu
givei_s. O mutüario deve restituir ao mutuant~ o que 
d_,elle receb,m, em cousas do mesmo genero, qu!}.
hdpde e quanLidade. 

·A.it. 1259. Este emprestJmo h:pporta a tran.sferen
cia do domínio da cousa emprestada, ao mutuario, 
por cuja conta correm todos os riscos da mesma, 
desde o momento da tradição. 

Art. 1260. E' licito estipular que o pagamento de 
moedus de ouro e prata se faça nas mesmas espe
cies e quantidades, quAlquer que seja a variação 
superveniente de seus valores. 

Art. 1261. O emprestimo feito á pe$SOa menor, sem 
prévia auctorizaçuo daque]le sob cuja administração 
estiver, não póde ser exigido ::1.em do mutuari9 nem 
dos seus fiadores ou abonadores. 

Art. 12G2. Cesso a disposição do artigo antecedente: 
I. Se o emprestimo for ratificado pela pessoa de cuja 

auc~orização necessitava o mutuario para contrahil-o. 
II. Se o menor, achando-se ausente essa pesso'a1· foi 

forçado a contrahir o emprestimo para os seus ali-
m(jntos llabituaes.. • 

III . Se o menor tiver bens da classe indicada no 
arf. 399 n. II. Mas, neste caso, a exeçução do . credor 
nõ.o poderá lllLrapassar as forças dos ditos J:1en~ 

Art . 1263. O mutuante pócle pedir garantia para seu 
dej)ito, se antes dq.tempo do pagamento o devedor sof
frer 110toria. mudança em seu estado de fortuna. 

Art . 1264 .. E1 permittjdo, mas sómente por clausula 
expl'.essa, fixar juros pelo emprestimo de dinheiro ou 
de~ outras cousas fungíveis. 

Pqdem elles ser tixados acima ou abaixo da taxa 
legal, çom -ou sem capitalização. 

,A.rt'. 1265. O mutuario que paga juros 11,ão estipu
laqos, não póde- repetil-os nem fazel-os imputar no 
capital. 

Art . 1266. Se 11-ão houver convenção sobre o prazo 
do mutuo, observar-se-hn o seguinte: 

I. Se o emprestimo for de com:as comnmns do uso. e 
goso1 o prazo serâ determinado pela declaração do 
mut,uante, 
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II. Se for de _productos agricolas, qmir para alimen
tação, quer para sementeira, o prazo será até a pri-
meira co~heita. , 

III. Se for de· dinheiro, o mutuo se presumirá feito 
com prazo nunca inferior a trinta dias. 

CAPITULO VI 

DO DEPOSITO 

SECÇÃO I 

DEPOSITO VOLUNTARIO 

Art. 1267. Pelo contracto de deposito reeebe o depo
sitaria cousa movel para guardar, até que o deposi
tante a reclame. 

Este contracto é gratuito, mas podem as parles esti
pular qualquer retribuição pelo deposito. 

Art. 1268. O depositario deve prestar , na guarda e 
conservação da cousa depositada, o cuidado e diligen
cia que costumá empregor na guarda e conservação 
do que lhe pertence e restituil-a quando lhe for exi
gida pelo depositante com todos os seus fructos e ac
crescimós. 
· Art. 1269. Se o deposito foi entregue collado, fecha
do ou lacrado-, deve nesse mesmo estado ser conser
vado ; sua violnção faz presumir culpa. 

Art. 1270. Ainda que o_ contracto fixe prazo para a 
restituição, deve o depositario entregar o deposito logo 
que lhe seja exigido, salvo se o objecto tiver sido judi
cialmente embargado, ou sobre elle houver execução 
pendente, notificada ao depositaria, ou se este tiver 
fundada suspeita de que a cousa é roubada ou furtada .. 

Art. 1271. Neste ultimo caso, deverá o depositario, 
com tal fundamento, requerer que seja recolhida a 
cousa ao deposito publico. 

Art . .-.12~. Poderá tambern requerer deposito da. 
· cousa quando, não podendo conserval-a por qualquer 

motivo plausível, e querendo· restituil-a, recusar o de
positante recebel-a. 

Art. 1273. O depositario que por força maior bou-rnr 
perdido a cousa depositada e recebido outra em seu 
lugar, deverá entregar esta ao depositante e ceder-lhe 
.as noções que no caso tiver c"ontra. o terceiro respon
savel pelo restituição da primeira. 

Art. 1274. O herdeiro do deposita.rio, que de boa fé 
vende a cousa _depositada, deve assistir ao depositante 
na respectiva reivindicação e rastituir ao comprador o 
preço respectivo que por ella houve1~ recebido. 

Art. 1275. Salvo os casos previstos pelos arti
gos, t2 O e 1271 não poderá o depositaria recusar-se á 
restituição do deposito allegando não ser a cousa pro
priedade do depositante, ou oppondo compensação, 
excepto se proceder · de outro deposito. 
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Art. 1276. S:mdo varios os depositantes e divisível a 
cousa, o depositario só pódJ entregar a cada um a 
respectirn pacte, salvo havendo solidariedade entre 
elles. 

Art. 1277. O depositaria n1ío póde servir-se da cousa 
depositada sem p3rmissão expresS/l do depositante, sob 
penu de re<;,ponder por perdas e damnos. 

Art. 1278. Se o depositario se tornar incapaz, deverâ 
a pessoa que assumir a administração de seus bens 
promover a immediata restituição da coiso. depositada, 
o não querendo ou não podendo o depositante re
cebei-a, realizar sua transferencia para o deposito 
publico ou promover a nomeação de outro depositario. 

Art. 1279. O depositario não responde pelos casos 
fortuitos nem de força maior, mas ê obrigado o. jus-
tifieo.1-os. ' 

Art. 1230. O depositante deve pagar ao depositario 
flS despesas feitas com a cousa e os prejuizos que do 
deposito provierem. 

Art. 1281. O depositario poderá reter o deposito até 
ser pago da importancia liquida das despesas ou dos 
prejuizós, de que trata o artigo antecedente, provando 
immediatamente esses prejuízos ou despesAs. 

§ unico. Se essas despesas ou prejuízos não forem 
provados sufficientemente, ou forem illiquidos, o depo
sitario poderá exigir cauçilo idonea do depositante ou, 
na falta desta, a remoção da cousa para o deposito 
publico, até que se liquidem. 

Art. 1282. O deposito de cousas fungíveis, no qual 
s~ estipula que o depositario áeve restituir cousas do 
mesmo genero, qualidade e quantidade, regula-se pelas 
disposições refert'ntes ao mutuo. 

Art. 1283. O deposito voluntario deve provar-se por 
escripto. 

SECÇÃO II 

DEPJSITO NECESSARIO " C; 

Art. 1284. E' depósito necessario: 
I. O realizado em cumprimento de obrigação legal. 
II. O realizado por occasião de alguma calamidade, 

como : incendio, inundação, naufragio, ou saque. 
Art. 1285. O deposito de que se trata no n._ I do 

artigo antecedente será regulado pelas disposições da. -
respecuv·a lei e, no silencio ou deficiencia della, pelas 
que regulam o deposito voluntario. 

Applicam-se, outrosim, as mesmas disposições aos 
depositos do n. II, os quaes podem sr.r provados por 
qualquer meio de prova. 

Art. 128i. A esses depositos é equiparado o das ba
gagens dos viajantes, hospedes ou freguezes, m1s hospe
darias, estalagens ou casas de pensão, onde estiverem 
seus donos. 

I 
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Os hospedeiros ou estalajaiieiros são por ellas respon
saveis c >mo depositarios, bem como pelos furtos ou 
roubos commettidos pelus .pessoas que empregarem 
ou admittirem nas suas casas. 

Art. 1287. Ces:,a a resp'.)mubilldade dos hospedeiros 
ou estalajadeiros nos casos do artigo antecedente: 

I. Se provarem que os foctos prejndiciaes aos 
hospedes, viajantes ou freguezes não podiam ter 
sido evitados. _ 

II. Occorrendo força maior, como sejam: escalada, 
ou assalto para o interior do edificio, roubo á mão 
armada, ou facto semelhante. 

Art. 1288. O deposito necessario não se presume 
gratuito. 

Na hypothese do art.1286 a remuneração pelo depo
sito ,está incluida no preço da hospedagem. 

Art. 1289. O depositaria, seja voluntario ou necessa
rio o deposito, deixando de restituil-o quando lhe for 
exigi_do, além da indemnização dos prejuízos, será 
compellido a fazel-o, com pena de prizão não excedente 
de umanno. · -

C A P I TU L O VIJ 

DO MANDATO 

SECÇAO I 

!)li'POSIÇÕElS GERA ES 

Art. 1290. Effeitua-se 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 do mandato. 
Art. 1,291. Todas as pessoas maiores ou emancipadas, 

que esti,er&n no goso dos seus direit;)S civis, poderão , 
pnssar procuração por instrumento pé,lrticular de pro
prio punho. · 

§ 1. 0 O instrumento particular deve conter designação 
do Estado, · da cidade ou cir<.:umscr!pção civil em que 
for passado, a data, o nome elo outorgante, a indi
viduaç.ão de quem seja o outorgado e bem assim o 
objectivo ela outol'gu, a natureza, a designação e 
extensã0 dos poderes conferidos. 

§ 2. 0 O instrumento particular póde ser escr:pto 
por um dos outorgantes e pelos demais sómente as~ 
signado, quando duas ou mais pessoas conferirem po
deres para o mesmo acto. 

§ 3. 0 O substabelecimento ele poderes dRs procura
ções, f'eitns por instrumento publico ou parlicular, póde 
ter a mesma fórma deste, se o instrumento publico 
não for o exigido para o exercício do mandato. · 

Vai. VIIl 2G 
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§ 4. 0 O reconhecimento da lettra e firma no ins.tru
.mento parLicular é condição essencial á sua validade, 
em relação a terceiros. 

Art. 1292. O mandato póde ser expresso ou taclto, 
verbal ou escripto . 

§ unico. Presume-se gratuito quando não for esti
pulada retribujção, excepto se o objecto do mandato 
for daquelles que o mandatario trata por officio ou 
profissão lucrativa. 

Art. 1293. Não é permittido mandato verbal para os 
actos que exigem instrumento publico ou particular. 

Art. 1294. A aceitação do mandato póde ser tacita, 
e resulta do começo de execução. 

Art. 1295. O mandato presume-se acceito entre au
sentes, quando o negocio para que foi dado é da pro
fissão do mandatario, diz respeito á sua qualidade offi

, cial, ou foi offerecido mediante publicidade e o manda
t3..!.'io nfio fez constar immediatamente a sua recus~. 

Art. 129G . O mandato póde ser especial para um ou 
para certos negocios sómente·, ' e geral para todos os 
negocios do mandante. 

Art. 1297. 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 procuração conferir poderes es
peciaes e expressos. 

O poder de transigir não importa, o de comprometter. 
Art. 1298. O rnan9-ante póde ratificar ou impugnar 

os actós realizados sem os necessarios poderes. 
A ratificação deve ser expressa ou resultar de aclo 

jnequiYoco. e tem effeito retroactivo. 
Art . 1299. O mandata rio que exceder os poderes do 

mandato, ou agir contra elles, será considerado gestor 
de negocios, até que seus actos sejam ratificados pelo 
mandante. · , 

Art. 1300. O pubere não emancipado póde ser man
dataria, mas o mandante não tem acção contra elle 
senão de conformidade com as regras geruei, D . plica
veis ás obrigQções contrahidas por menores . 

Art. 1301. A mulher casada não póde acceitar man
dato sem auctorização do marido. 

SECÇÃO II 

OBRIGAÇÕES DO MANDAT..\.R!O 

Art. 1302. O mandataria é obrigado a applicar na 
execução do mandato suo diligencia habitual , e a in· 
d.ernnizar qualquer prejuizo causado por culpa sua ou 
dnquelle a quem substabelecer, sem auctorização, po
deres que devia exercer pessoalmente. 

§ 1. 0 Se, nuo obstante prohihiçúo do mo.ndante, o 
mandatario se fizer substituir na execução do mandato., 
responderá úquelle por quaesquer prejuízos causados 
pelo subsLiluto, embora provenientes de caso fortuito, 
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salvo provando que o caso teria sobrevindo ainda 
se não tivesse havido substabelecimento. 

§ 2.0 Havendo poderes para .substabelecer, só serão 
imputaveis ao mandataria os damnos causados por 
culpa do substituto, se este for notoriamente inhabil ou 
insol yavel. · 
. Art. 1303. O mandotario deve prestar contas de 
sua gerencia ou administração ao mondante, transfe
rindo-lhe as vantagens odvindas do mandato, por 
qualquer titulo que seja. 

Art. 13Ot. O mandotario. não póde compensar os 
prejuízos u que. deu causa com os proveitos que, em 
outro acto, tenha obtido para seu constituinte .. 

Art. 1305. Palas sommas que devia entregar ao 
mandante, ou recebeu para despesas, mas que em
pregou em prov·eito proprio, deve o rnandatario pagar 
juros desde o momento em que as em pregou. 

Art. 1306. Sendo varias os mandatarias nomeados no 
mesmo instrumento, entender-se-ha que são succes
sivos, se não forem expressamente declarados conjun
ctos, ou solidorios, ou indicados para actos clifforentes. ' 

Art. 1307. O mandatario é obrigado a exhibir o 
respectivo instrumento ás pessoas com quem tractar 
em nome do mondante, sob pena de ~ponder por 
qualquer acto excedente do mandato. 
· Art. 1308. O terceiro que, depois de conhecer os 
poderes do mandatario, fizer com elle contracto exhor
bitante do mandato, não terá acção : nem contra o 
manclatario, n não ser que tenha este promettido 
ratificação do mandante, ou assumido pessoalmente 
a responsabilidade do contrac to; nem contro o man
dante, senno quando tiYer este ratificado o acto 

Art. 1300. Se o mandataria- agir em seu propri.o 
nome, não terá o mandonle · acção contra os que 
com elle contractarom, nem estes contra o mandl'ínt-e. 

Em tal caso, o mandotario ficará obrigado directa
mente para com a pessoa com quem contractou como 

' se o r;a,g~io fôra seu. 
Art. 1310. Embora _scie1!te da morte, interdicção 

ou mudança de estado do mandante, deve o man
datario concl11ir o negocio já começado, se houver 
perigo na demora. 

SECÇÃO III 

OBRIGAÇÕES DO MANDANTE 

Art. 1311. O mandante é obrigado a satisfazer todas 
as obrigações ccmtrahidas pelo mandatario, na con
formidade do mandato conferido, e odeantar a impor
tanciu das despesos net:e~sarias para a exécução do 
mandoto, quando o mandataria lll'a pedir. 

ArL 131-2. O mandante deve pagar ao mandatario 
a remuneração ajustada. e as despe~as feitas com a 
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-execução do mandato, ainda que o negocio não tenha, 
sem culpa do mandatatio, o resultado esperado. 

Art. 1313. As sommas ndeantadas pelo mandatario, 
para a execução do mandato, vencem juros desde a 
data do desembolso. 

Art. 1314. O mandante deve egualmente indemnizar 
o mandatario pelas perdas que soffrer em razão da 
execução do mandato, sempre que não houver da 
,parte dest~ culpa ou excesso de_poderes. 

Art. 1315. Se o rnandatario, embora nos limites do 
mandato, contrariar as i.nstrucções do mandante, ficará 
-este obrigado para com os terceiros com quem aquelle_ 
houver contractado, mas terá accão contra o mesmo 
pelas perdas e damnos que resultarem da inobser-
vancia das referidas instruccões. · 

Art. 1316. Se o mandato· for conferido ~por varias 
pessoas para negocio commum, cada uma dellas ficará 
solidariamente responsavel para com o mandatario 
por todas as obrigações e effeitos do mandato, salvo 
direito regressivo pelas quantias pagas. 

Art. 1317. O mandatario tem direito de retenção 
sobre o objecto do mandato, até ser -embolsado do 
que, em razão deste, despendeu. 

SECÇAO IV 

EXTINCÇÃO DO llfANDA.TO. 

Art. 1318. Cessa o mandato: 
I. Pela revogação ou pela renuncia. 
II. P0la morte ou interdicção de uma das partes. 
III. Pela mudança de estado que torne inhabil o 

mandante, para conferir os poderes, e o mandatario, 
para exercel-os. # 

IV. Pela terminação do prazo, ou conclusão do 
n egocio. 

Art. 1319. E' irrevogavel o mandato: e.· 

I. Quando se tiver convencionado que o mandante 
não possa revogal-o, ou no caso de procuração em 
causa propria. 

II. Nos casos, em geral, em que for condição de 
um contracto bilateral, ou meio de cumprir uma 
obrigação contractada, como é nas lettras e ordens, 
-o mandato de pagul-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. 1320 . A revogação do mandato; notificada sô
mente ao · mandataria, não póde ser opposta aos 
terceiros, que de boa fé com elle trataram, igno
rando-a ; mas ficam salvas, ao constituinte, as acções 
-que, no caso, lhe possam caber contra o proprio 
mandata rio. 
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Art. 1321. Tanto que for communicada, a nomeação 
de novo mandatario para o mesmo negocio julgar
se-ha revogado o mandato anterior. 

Art. 1322. A renuncia do mandato deve ser com
municada ao mandante que, se for prejudicado pela 
sua inopportunidade ou pela falta de tempo para pro
verá conveniente substituição, deverá ser indemnizado 
p3lo mandatario, salvo se provar este que não podia 
cóntinuar no mandato sem prejuizo consideravel. 

Art. 1323. São validos os actos do mnndatario em 
nome do mandante, emquauto 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. 1324. Caso morra o mandatario, pendente o 
negocio, seus herdeiros, que tiverem conhecimento 
do mandato, deverão dar aviso ao mandante e pro
videnciar, conforme o exigirem as circumstancias> 
no interesse delle. 

Art. 1325. Os herdeiros, no caso do artigo antece
dente, devem limitar-se ás medidas conservatorias, ou 
continuar os negocios pendentes que não possam ser 
adiados sem perigo, e, dentro desse limite, serão seus 
actos .regulados pelas mesmas disposições que os do 
mandataria. 

SECÇÃO V 

MANDATO JUDICIAL 

Art. 1826. O mandato judicial póde ser conferido por 
instrumento publico ou particular, devidamente au
the(lticado, a pessoa que possa procurar em juizo. 

Art. 1327. Podem ser procuradores em juizo todas 
as pessoas que para isso estiverem legalmente habili
tadas, e que não forem : 

I. ~:le'tl.ores de vinte e um c.nnos, não emancipados 
ou não declarados maiores. 

II. Juízes em exercicio. 
III. Escrivães e mais funccionarios judiciaes nos re .. 

spectivos juízos, excepto em causa propria. 
IV. Inhibidos por sentença de procurar em juizo ou 

de exercer officio publico. 
V. Ascendentes, descendentes e irmãos do juiz da 

causa. 
VI. Ascendentes contra descendentes e recipr:oca-

mente, excepto em causa propria. · 
Art. 1328. A procuraçã_o para o fôro, em geral, não 

se entende para certa e determináda causa, salvo au
sencia do constituinte, nem confere p:Jderes para actos 
que os exigem especiaes. 

Art. 1329. Constituidos para a mesma causa e pela 
rnesn'la peSEoa dous ou mais procuradores, conside
ram-se nomeados; para funccionar um na falta do outro 
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e _pelo ordem.de sua nomeação, se não forem solidarios, 
podendo, todavia, a nomeação. conjuncta. conter clausula 
de que um nada póde fazer sem os outros. 

Art. 1330. O substabelecimento sem reserva de pode
res, 11:üo sendo notificado ao constituinte, n;'i.o isenta o 
procurador de responder pelas obrigações do mandato. 

Art. 1:331. Depois que o advogado ou o procurador 
tíver acceitado o patrocínio da causa, não poderá delle 
excusar-se, salvo motivo justo, e avisará em tempo o 
constituinte para que nomeie outro, sob pena de respon-
der pelos prejuizos resultantes. . 

Art. 1332. As obrigações do advogado e do procura
dor serão regula.das, não sómente pelos poderes da 
procuração, mas principalmente pelo contracto, escri
pto ou verbal, em que os seus serviços tiverem sido 
aju::;tados. 

Art. 1333-. Os advoga.dos e procuradores estão su
jeitos ás disposições dos regulamentos judiciaes e ã.s 
penas disciplinares nelles estabelecidas. 

CAPITULO VIII 

DA GESTÃO DE NEGOCIOS 

Art. 1334. Aquelle que, sem auctorização, se intro
mette na gestão de negocio de outrem, deve dirigil-o 
segundo os interesses e a vontade presumida do respe
ctivo dono, e será responsavel não só para com este, 
,mas tambem paru com as pessoas com quem contra
ctar. 

Art. 1335. 8e a gestão for iniciada contra a vontade 
manifesta ou presumida do dono do negocio, responderá 
o gestor até pelos casos fortuitos, se não pi;ovor que, 
ainda mesmo sem a sua intervenção, esses casos teriam 
sobrevindo. 

Art. 1336. No caso do artigo antecedente, se os pre
juizos da gestão excederem o proYeito dellú, ~·oderá 
o dono do negocio exigir que o gestor restitua as cousas 
ao estado anterior, ou que o indemnize ela differença. 

Art. 1337. O gestor deve, logo que seja possirel, com
municat· ao dono do negocio sua gestão, e esperar a 
decisão, se da demora não resultar perigo. · 

Art. 1338. _Emquanto o dono não tomar providencia, 
o gestor será obrigado a velar pelo negocio e leval-o á 
conclusão; e, se durante a gestão, follecer o dono, 
deverá aquel le aguardar as determinações dos llerdei
ros, tomando, nesse interim, as providencias que o 
caso exigir. 

Art. 1339. O gestor é obrigado a applicor oo ne
gocio sua diligencia habi.tnal e a indemnizar o dol'lo 
delle por qualquer prejuízo resultante da culpa ou 
negligencia no gestão. 

Art. 1340. Se o gestor se fizer substituir por 
outrem, responderá pelas faltas do substituto, ainda 
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que haja escolhido pessoa de confiança, sem pre.1mzo 
da accão que contra este lhe possa competir ou ao 
dono do negocio. 

§ unico. A responsabilidade dos gestores, quando 
forem dous ou mais, será solidaria. 

Art. 1341. O gestor responde pelo caso fortuito, 
quando fizer operações arriscados, ainda que o dono 
tivesse o costume de fazel-as, ou quando ho~ver pre
terido interesse delle por amor do seu. 

Nada obstante, querendo o dono aproveitar-se da 
gestão, será obrigado a indemnizar o gestor pelas despe
zas necessarias que houver feito e pelos prejuízos que 
tiver soffrido por causa da gestão. 

Art. 1342. Se o negocio fôr utilmente administrado, 
o dono deverá cumprir as obrigações contrahidas em 
seu nome e indemnizar o gestor pelas despesas neces
sarias ou uteis que houver feito, com os juros legaes~ 
desde o desemb.olso. 

A utilidade ou necessidade da despesa será apreciada 
segundo as circumstancias do momento em que for 
feiLa e não segundo o resultado obtido. 

§ unico. Esta disposição applicar-se-ha ainda quando 
-0 gestor, errai:i,do a pessoa do dono do negocio, tiver 
dado contas ao supposto dono. , 

Art. 1343. A dtsposição do artigo antecedente tam
bem se applicará ao caso em que a gestão tiver por fim 
evitar ou min01~ar prejuizo imminente, assim como 
ao de redundar a gestão em pro,·eito do dono da coisa 
ou do negocio, mos de modo que a indemnização nunca 
seja superior á vantagem obtida. 

Art. 1344. Quando alguem, na ausencia daquelle que 
deve alimentos, os prestar áquelle a quem são devidos, 
poderá repetir do devedor a respectiva importancia, 
ainda que este se recuse a ratificar o acto. 

Art, 1345: As despe~as do enterro, proporcionadas 
aos uses locaes e á condição do fallecido, feitas por ter
ceiro, podem ser repetid'ãs daquelle que teria obri
gaç~ d2 alimentar a pessoa que veio a-fallecer, ainda 
mesmo sem deixar bens. 

§ m1ico. Cessam as disposições dos dous artigos 
antecedentes, se se provar que o gEstor procedeu por 
espirito de beneficencia. 

Art. 13-46. A ratificação pura e simples do dono do 
negocio retroage ao dia em que começou a gestão, e 
produz todos os effeitos do mandato. 

Art. 1347. Se o dono desappro-va·r a gestlío, por con
traria aos seus interesses, applicar- se-ha o disposLo nos 
arts. 1335 e 1336, salvo a disposição do art. i::J43. 

Art. 1348. Se os negocios alheios forem connexos 
com os do proprio gestor, de feição que não possa u 

gestão de uns separar-se da dos outros, será o gestor 
havido por sacio daquelle cujos negoc:os gerir con
junctamente com os seus. 

Neste caso, o dono sú será obrigado em porporção 
das vantogens que obtiver . 
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CAPITULO IX 

DA EDIÇÃO 1 

Art. 13~9. Pelo contracto de edição, o editor não só 
se obrigo. a reproduzir, por algum proce~so mecanico, 
e a espalhar pelo publico, a proclucção scientifica, litte
raria ou artistica. que lhe entregar o a-uctor, mas 
tambem adquire o direito exclusivo de publicar e ex
plorar a mesma producção. 

Art. 1350, Pelo mesmo contracto póde o auctor obri
gar-se á feitura d' uma obra litteraria, scientifica ou 
artística, que o editor levo. em mira publicar e divulgar. 

Art . 1351 .- Não havendo prazo fixado para a entrega 
da obra, entende-se que o o.uctor póde entregai-a 
quando lhe convier ; mas o editor poderá fixar-lhe 
·prazo, com a comminação de rescindir o contracto. 

Art. 13Q2. Emquanto não se exgottarem as edições a 
que tiver direito o editor, não poderá o auctor dispôr da 
obra no todo ou em parte. 

Art. 1353. O autor tem.direito de fazer nas edições 
successivas de suas obras as correcções e melhoramen
tos que julgar necessarios ; mas, se, por este facto, 
impuzer despesas extraordinarias ao ·editor, terá este 
direito a indemniza.cão. 

§ unico. O editorº poderá oppôr-se ás alterações que 
prejudiquem os seus interesses, offendam sua reputação 
ou lhe augmentem a responsabilidade. 

Art. 135i. No caso de nova edição ou tiragem, não 
havendo uccôrdo entre as partes contractantes sobre 
o modo de exerc8r seus direitos , poderá cada uma 
rescindir o contracto, s9m prejuízo da edição ante-
rior, se nãc estiver exgottada. . 

Art. 1355. Se depois de exgottada a ultima edição, o 
editor, que tinha direito á outrn, deixar de preparai-a, 
poderá o auctor intimal-o judicialmente para que o faça 
dentro de certo prazo, sob' pena de perda do direito em 
relação á obra. " , . 

Art. -135G. Se no contracto, ou ao tempo do contracto, 
o auctor nuo \iver estipulado retribuiçuo pelo seu tra
balho, ser::'l ella determinada p~r arbitramento. 

Art. 1357. Quando a retribuição depender do resul
tado da venda, o editor será obrigndo a apresentar a 
respectiva conta, como qualquer commissario. 

Art. 1858. Cube ao editor fixar o numero de exem
plares de cada edição . Não poderá, p:..•rém, contra a 
vontade do auctor, reduzir o numero de exemplares 
dados á estampQ. de modo que o obra não tenha circu
laçüo sufficiente . 

Art. 1359 . Entende-se que o contracto versa apenas 
sobre uma edição, se o contrario não resultar expresso. 
ou implicitamente do seu contexto. 

Art . 1350. O editor nú.o póde fazer abreviações, 
addições ou modificações na obra sem permissão do 
auctor . 
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Art. 1361. Ao editÓrcompete fixara preço de venda, 
sem todavia poder eleval .. o a ponto que traga embara
ços á circulação da obra. 

CAPITULO X 

DA REPRESENTAÇÃO DRAMATICA 

Art. 1362. O auctor de uma obra dramatica não póde 
fazer nella alteração substancial sem accôrdu com o 
emprezario que a estiver fazendo representar. 

Art. 1363. Não se tendo lixado tempo para a repre
sentação, púde o auctor intimar o emprezario para 
fixal-o, sob comminação de rescindir o contracto . 

Art. 1364. Os credores de qualquer empreza de 
theatro não podem fazer penhora na parte do producto 
das representações destinada ao auctor. 

Art. 1365. O emprezario não póde, sem permissão do 
auctor, communicar o manuscripto a pes'3oa extranhà 
ao theatro em que se representa a peça. 

CAPITULO XI 

DA SOCIEDADE 

SECÇÃO I 

DISPOSIÇÕES GERA.ES 

Art. 1366. Pelo ·contracto de sociedade duas ou 
mais pessoas s°e obrigam a combinar seus esforços ou 
recursos da m~neira convencionada afim de obterem 
a realização de um fim commum. 

Art. 1367. Quando as socie<iades civis revestirem 
as fórmas estabelecidas nas leis commerciaes, entre 
as quaEÍt; s~ inclue a das sociedades anonymas, obede
cerão aos respectivos preceitos no que não forem 
contrarias aos do presente Codigo; mas deverão ser 
inscriptas no registro civil e re~ponder no fôro civil. 

Art. 1368. Não se revestindo de nenhuma das fórmas 
de que tráta o artigo antecedente, a sociedade regu
lar-se-ha pelas disposições deste capitulo. 

Art. 1369. Em relação aos socios, a sociedade só 
póde ser provada por escripto; os terceiros, porém, 
poderão provai-a por qualquer meio legal. 

Art. 1370. As sociedades são universaes ou parti
culares. 

Art 1371. A sociedade universal pôde comprehender 
todos os bens presentes ou futuros, ou uns e outros, 
ou só os fructos e rendimentos delles. 

Art. 1372. ·A simples .convenção de sociedade univer
sal, sem outra declflração, entende-se restricta aos 
lucros e ganhos futuros de cada um dos associados. 

Vol, Vlll 27 
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Art. 1373. A sociedade particular só comprehende 
os bens ou serviços especialmente declarados no con
tracto. 

Art. 1374. Tambem se considera particular a socie
dade constituida para realizar em commum uma em
preza determinada, ou para exercer alguma industria 
ou profissão. · 

Art. 1375. E' nulla qualquer clausula que attribúa 
todos os lucros a um dos socios ou isente de contri
buir para as perdas o capital com qu(;l algum delles 
entre para a sociedade. 

E' valida, porém, a estipulação do contracto que 
isente o sacio de industria da co-participaç;lo nas 
perdas. 

Art. 1376. Se a sociedade for de todos os bens, o do
minio e posse destes communicar-se-hão sem depen-
dencia de tradição real, saivo o direito de terceiros. , 

Art. 1377. No silencio do contracto, o prazo da so
ciedade será indefinido, salvo a cada sacio o direito de 
retirar-se mediante aviso prévio de dous mezes, antes 
do fim do anno social; se, porém, o objecto da socie
dade fôr negocio ou empreza, que deva durar certo 
tempo, serão obrigados os socios a permanecer na 
sociedade, até que termine o mesmo negocio ou em
preza. 

$ECQÃO 11 

blREI'i'OS lll OBlUGAQÔES DOS SOOIOS EN'i'R:El SI 

Art. 1378. As obrigações dos socios começam imme
diatamente com o contracto, se este r.ão marcar outra 
época, e acabam depois que, dissolvid~ a soci~dade, 
estiverem satisfeitas e extinctas as responsabilidades 
sociaes. 

Art. 1379. A entrada, a que é obrigado cada socio, 
póde consistir em bens, no uso e goso deUes,tna cessão 
de direitos, ou, sómente, na prestação de serviços. No 
silencio do contracto a este respeito, presumem-se 
eguaes as entradas de cada sacio. 

Art. 1380. Se 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. 1381. Se a entrada consistir em cousas fungíveis, 
tornar-se-hão propriedade commum dos socios, salvo 
declaração em contrario. 

Art. 1382. Os socios que se obrigam 9 empregar sua 
industria em beneficio da sociedade dêvem-lhe todos 
os ganhos que obtiverem pelo exercicio daquella. 

Art. 1383. Cada socio deverá indemnizar a sociedade 
pelos prejuizos que esta soffrer por culpa delle, e não 
poderá compensai-os com os proveitos que lhe tiverem 
S!do trazidos por sua industria ou outros negocios. 
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Art. 1384. Se o contracto não declarar a parte de 
cada sacio nos lucros e perdas, entender-se-ha que é 
proporcional á sua entrada, e a do socio de industria 
igual à do socio de menor entrada. 

Art. 1385. O socio encarregado da administração 
póde exigir da sociedade não só o que despender por 
conta della, senão tambem a importancia das obri
gações contrahidas de boa fé, por occasião dos negocios 
da mesma, bem como a indemnização dos prajuizos 
resultantes das gerencias. 

Art. 1386. O socio 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 se proceder com 
dólo. 

§ 1. 0 Seus . poderes não serão revoga veis durante o 
prazo estabelecido, sem causa superveniente e le
gitima. 

§ 2. 0 Se elles, porém, tiverem sido conferidos depois 
do contracto, serão revogaveis como simples mandato. 

§ 3. 0 Tambem serão revogaveis,em qualquer tempo, 
os dos directores ou administradores de sociedades 
de qualquer especie, ainda que nomeados nos respe
ctivos contractos ou estatutos. 

Art. 1387. Se forem encarregados da administração 
dous ou mais socios, sem discriminação de funcções; 
nem declaração de que só poderão funccional' conjuncta
mente, poderá cada um praticar separadamente todos 
os actos da mesma administl'ação. 

Art. 1388. Estipulando-se que um dos administra
dores nada possa.fazer sem os outl'os, entende-se, sem 
nova conven§ão, obrigatorio o concurso de todos, ainda 
ausentes ou impossibilitados de prestal-o, salvo nos 
c-asos urgern:es, em que as -providencias omittidas, ou 
demoradas, occasionariam grave prejuízo ou damno 
irreparavel. 

Arí,t 1:J89. Na falta de estipulações expl'essas sobre a 
gerencia, observal'-se-ha o s_eguinte: 

I. Presume-se que cada socio tem direito de admi
nistl'ar, e que é válido o que fizel', mesmo E}m relação 
aos que não deram consentimento, salvo a qualquer 
destes o direito de oppor-se ao acto antes de produzil' 
effeito. 

II. Cada socio póde utilizar-se das cousas pel'tencen
tes á sociedade, comtanto que as empregue segundo 
seu[destino, não use dellas contra o interesse.social e 
não impeça os outros de se utilizarem na medida de 
seu dil'eito . 

III. Cada socio póde obrigal' os outros a contribuir 
com elle para as despesas _ necessal'ias á conservação 
das cousas da sociedade. 

IV. Nenhum socio pôde fazer alteração nos bens 
immoveis pertencentes á sociedade, ainda que lhe pa
reça vantajosa, se os outros lh'o não permittirem. 
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Art. 1390. O socio que não tiver a administração da 
sociedade não poderá obrigar os bens da mesma. 

Art. 1391. Não carece o socio do coílcurso dos outros 
para associar um terceiro á sua parte na sociedade; não 
póde, todavia, fazei-o entrar como sacio na mesma so-
ciedade · 

Art. 1392. Se um dos socios recebeu por inteiro a 
parte que lhe cabia em uma divida activa da sociedade, 
deve conferil-a se, por insolvabilidade do devedor, a 
sociedade não puder haver o resto da divida. 

Art. 1393. Se as cousas cujo rendimento constituiu o 
objecto da sodedade, não forem fungiveis, e consistirem 
em corpos certos e determinados, os seus riscos cor
rerão por conta do respectivo dono. 

§ 1. 0 Se porém, forem fungiveis, ou se, ainda guar
dadas, se deteriorarem, se forem destinadas a circular 
no commercio, ou se forem transferidai3 á sociedade por 
um valor determinado e constante de inventario ou 
balanço authenticos, os seus riscos correrão por conta 
da sociedade. 

§ 2. 0 Perecendo a cousa estimada, na conformidade 
do paragrapho antecedente, seu dono só poderá pedir o 
respectivo valor constante do inventario ou balanço. 

Art. 1394. Os socios teem direito á indemnização 
das perdas e dHmnos que soffrerem em seus bens por 
motivo dos negocios sociaes. 

Art. ta95. Se houver communicacão de lucros illicitos, 
cada um dos socios será obrigadô a restituir o que 
recebeu do sacio delinquente, se fôr esse condemnado 
á restituição. 

Art. moo. O sacio que recebeu de outro lucros illi
citos, conhecendo ou devendo conhecer a procedencia 
delles, torna-se cumplice e solidariamei':tte obrigado á 
restituição. -

Art. 1.397. Todos os socios teem direito de votar nas 
assembléas geraçis, e as resoluções serão tomadas por 
maioria de votos, salvo estipulação em contrario. 

ti ( ·1 

SECÇÃO III 

0:13ItlG.A.ÇÕES D.A. eooumADE E DOS SOOIOS PAR.A COM 'l'ERCEIR03 

Art. 1398. As obrigações contrahidas por todos os 
socios conjunctamente, ou por algum delles em virtude 
de mandato, são dividas da sociedade. 

Art. 1399. Se o fundo social não for bastante para 
cobrir as dividas da sociedade, por ellas responderão os 
socios na proporção em que deverem supportar as 
perdas. 

§ unico. Se um dos socios for insolvavel, a sua parte 
na divida accrescerá á dos outros na mesma razão. 

Art. 1400. Os devedores da sociedade não se deso
brigam pagando a um socio não auctorizado pura 
receber. 
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Art. 1401. Os socios não são solidariamente obri
gados pelas dividas da sociedade, nem póde nenhum 
delles obrigar os outros, se não lhe deram auctorização, 
salvo se redundar isso em proveito da-sociedade. 

SECÇÃO IV 

DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE 

Art. 1402. Dissolve-se a sociedade : 
I. Pela realização 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 impossível continuar a socie
dade. 

III. Pela consecução do fim, ou se se verificar ser im
possível conseguil-o. 

IV. Pela fallencia, morte ou incapacidade de um dos 
socios. · 

V. Pela renuncia de um delles, se a sociedade não 
tiver prazo determioado. 

VI. Pelo consenso unanime dos socios. 
Art. 1403. A prorogação da sociedade contractada por 

prazo determinado só póde i?er provada por escripto, 
nos mesmos termos do primeiro contracto. 

Art. 140t. Se a sociedade fôr prorogada depois do 
prazo do contracto, entender-se-ha constituída de novo; 
se o for, porém, dentro do prazo, será continuação da 
anterior. · 

Art. 1405. •E' licito estipular que, morto um dos 
socios, continue a sociedade com os seus herdeiros ou 
sómente com• os sobrevivas. Neste segundo caso, o 
herdeiro do fallecido terá direito á partilha do que 
houver na data do fallecimento do mesmo, mas não 
dos lu!rog e perdas futuros, que não forem dependencia 
necessaria dos actos anteriores. 

Art. l406. Se o contracto estipular que a sociedad~ 
continue co~ o herdeiro do socio fallecido, será cum
prida a estipulação sempre que o possa ser; mas, 
havendo- herdeiro menor, a socied~de poderá ser dis
solvida em relação a elle, se assim o determinar o juiz 
competente. 

Art. 1407. A dissolução pela renuncia de um dos 
socios, quando a sociedade for por tempo indetermi
nado, só produzirá effeito quando de boa fé, em tempo 
opportuno e notificada aos socios dous mezes antes, 
sendo possi vel. · 

Art. 14'18. A renuncia é de má fé, quando o socio re
nuncinnte pretende apropriar-se exclusivomente dos 
beneficio~ que os socios tinham em mente colher em 
commum ; e será havida por inopportuna, se as cousas 
não estiverem no seu estado integral, ou se a sociedade 
puder ser prejudicada com a dissolução-nesse momento. -
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Art. 1409. No primeiro caso do artigo antecedente, 
. · os demais socios teem o direito de excluir desde logo 

o socio de má fé, sem prejuizo de suas quotas na 
vantagem esperada ; no segundo caso, a sociedade 
pôde continuar, apezar da opposição do renunciante, 
até a época do primeiro balanço ordinario, ou até a 
conclusão do negocio pendente. 

Art. 1410. Subsiste, ainda depois da dissolucão da 
sociedade, a responsabilidade desta para com terceiros, 
pelas dividas que houver contrahido. Se não tiver 
-sido estipulada a responsabilidade solidaria dos socios 
para com terceiros, a divida será distribuída co.rn 
aquelles, em partes porporcionaes ás entradas respe
ctivas·. 

Art. 1411. Quando a sociedade tiver prazo determi
nado, nenhum dos socios poderá pedir a sua dissolução 
antes da expiração deste mesmo prazo, sem provar 
algum dos casos em que, segundo o art. 1402, ns. I a V, 
deva realizar-se a dissolução. 

Art. 1412. São applicaveis á partilha ent~e os socios 
as regras que regulam a partilha entre herdeiros. 

§ unico. O socio de industria, porém, só terá di
reito á quota nos lucros e nos fructos dos bens que 
consLituirem as entradas dos socios de capitaes, sem 
responsabilidade nas perdas, salvo se o contrario tiver 
sido estipulado no contracto. 

CAPITULO XII 

DA PARCERIA RURAL 

SECÇÃO I 

PARCERIA AGRICOLA 

Art. 1413. Dá-se a parceria agrícola, quando uma 
pes.sôa cede a outra algum predio rustico, J<)aril,, que 
:5eja cultivado mediante divisão de fructos na propor
ção que fór estipulada entre ambos. 

Art. 1414. O parceiro incumbido da cultura do predio 
não está obrigado aos encargos deste, se os não tomou 
sobre si. . 

Art. 1415. Os riscos provenientes de caso fortuito ou 
força maior, são soffridos em com muni pelo parceiro 
e pelo dono do predio. 

Art. 1416. Este contracto não passa aos herdeiros 
de ambas as partes, excepto se os trabalhos de cultura 
já estavam adeantados, caso em que subsistirá pelo 
tempo necessario para se ultimar a colheita. 

Art. 1417. São applicaveis a este contracto as regras 
estabelecidas para a locação dos predios rusticos em 
tudo o que não se achar regulado por esta secção. 

Art. 1418. Subsistirá a parceria não obstante a alie
nação do predio, ficando o adquirente subrogado nos 
d!reitos e obrigações do alienante. .. 
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SECÇÃO II 

PAROillRIA PEOUARIA 

Art. 1419. Dá-se a parceria pecuaria, quando se 
entregam anirnaes a alguem para os pastorear, tratar, . 
e criar, mediante uma quota nos lucros produzidos. 

Art. 1420. Constituem objecto de partilha as crias 
dos animaes e os seus productos, como pelles, crinas, 
lãs e leite. 

Art. 1421. O parceiro proprietario deve, no caso de 
evicção, substituir os animaes por outros. 

Art. , 1422. O parceiro proprietario supporta os pre
juízos resultantes do caso fortuito ou força maior, 
salvo convenção em contrario. 

Art. 1423. O proveito que se puder tirar dos anirnaes 
mortos, pertencentes ao capital, será devolvido ao 
proprietario. 

Art. 1424. Nenhum dos parceiros póde dispôr do . 
gado sem consentimento do outro, salvo clausula em 
contrario. 

Art. 1425. As despesas com o tratamento e criação 
dos animaes, não havendo accordo em contrario, cor
re:rp. por conta do parceiro delles encarregado. 

Art. 1426. Applicam-se a este contracto, naquillo 
que não estiver· regulado pelo accordo das partes e, 
em falta d'esse accordo, pelo disposto nesta secção, as 
regras do contracto de sociedade. 

CAPITULO XIII 
• 

DA CONSTITUIÇÃO DE RENDA 
• 

·Art. 1427. E' permit;.tido constituir, por acto entre 
vivos ou de ultima vontade, e por titulo oneroso ou 
gratuito, 11 urr»a renda ou prestação periodica, por 
tempo determinado, em favor do proprio constitu
inte ou de ·outrem, mediante cessão de algum irnmo
vel, ou ·entrega de certa quantia a uma pessoa, que se 
obrigue a satisfazer a mesma renda ou prestação. 

§ unico. O instrumento publico é da substancia 
deste contracto. 

Art. 1428. E' nulla a constituição de renda em 
favor de pessoa já follecida, ou que dentro · dos trinta 
dias seguintes vier a fallecer de molestia que já soflria; 
quando foi celebrado o contracto. 

Art. 1429. Os bens dados em compensação da renda 
tornam-se propriedade da pessoa que por ella se obrigou, 
desde o momento da tradição. 

Art. 1430. Se aquelle que se obrigar á prestação de 
renda em favor de uma pessoa, deixar de cun;i.prir sua 
obrigação, o credor da renda poderá accion.al-o, não só 
para o pagamento das prestações atrazadasJ senão para 
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que dê garantias das futuras, sob pena de rescisão 
do contracto. 

Art. 1431. O direito á renda é adquirido dia por dia, 
se a prestação não fôr paga antecipadamente, no co
meço de cada período. 

Art. 1432. Quando a renda for consti tuída em bene
ficio de duas ou mais pessoas, sem determirnição da 
1)arte de cada uma, entende-se que seus direitos são 
iguaes, não havendo entre ellas direito de accrescer, 
salvo declaracão expressa da vontade nesse sentido. 

Art. 1433. 0 A renda constituída por titulo gratuíto 
póde ser isenta pelo instituidor. de todas as execuções 
pendentes ou futuras; e essa isenção existe de pleno di
reito em favor dos montepios e pensões alimentícias. 

Art. 1434. A renda vinculada a um immovel cons
titue um dirlilito real, de accordo com o estabelecido 
nos arts. 755 a 760. · · 

CAPITULO XIV 

DO CONTRACTO DE SEGURO 

SECÇAO I 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 1435. Considera-se contrácto de seguro aquelle 
pelo qual uma das partes se obriga para com outra, 
mediante um premio pago, a indemnizal-a pelo preJuizo 
resultante de riscos futuros, previstos no contracto. 

Art. 1436. Este contracto não é obrigatorio antes de 
reduzido a escripto. Considera-se perfelto desde que o 
sPgurador remette a apolice ao segurado ou faz nos 
livre,s o lançamento usuel da operução . 

Art. 1437. A apoiice deve declarar os riscos toma
dos, o valor do objecto ~egurado e o premio.,. d~vido _ou 
pago, pelo segu.rado, e quaesquer outras estipulaçoes 
que forem convencionadas. . 

Art. 1438. As differentes especies de seguro previstas 
nesLe Codigo serão reguladas pelas clausulas das res
pectivas apolices, no que não fôr contrario ás disposi
ções desta secção. 

Art. 1439. E' nullo o contracto quando o risco que 
se 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. 1440. Uma cousa não póde ser segura por mais 
do que vale, nem sel-o integralmente mais de uma vez. 
E', todavia, licito ao segurado segurar o risco da fal
lencia ou insolvabilidade do segurador, por meio de 
segundo seguro. 

Art. 1441. Se o valor do seguro exceder ao da cousa, 
o segurador poderá, ainda depois de entregue a apelice, 
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ex1g1r a sua reducção ao valor real, restituindo ao 
segurado o exce8so do premio; poderá igualmente fazer 
annullar o seguro, sem restituir o premio e sem pre
juiz0 da acção criminal, que no caso possa caber, se 
prov11r que o segurado procedeu çle má fé. 

AT't . 1442. Salvo o disposto no art. 1440, o segundo 
seguro da cousa já segura, pelo mesmo risco e no seu 
va lor intregal, póde· ser mrnullado por qualquer das 
partes. O segundo segursdor que ignorava o primeiro 
Gontracto, póde, sem restituir o premio recebido, re
cusar o pagamento ou repetil-o na parte que excrder 
o valor real da cousa segura , ainda que não tenha 
reclamado contra o contracto antes do sinistro. 

Art . 1443. A vida das pessoas e as suas faculdades 
tarnbem podem ser estimadas como objecto de se
guro e seguradás no valor ajustado contra riscos, 
como morte involuntAria, inhabilitação para traba
lhar ou out1·0 semelhante. Considera-se morte volun
taria o suicídio premeditado por pessoa que estivesse 
em seu juízo e a que resultar de duello. 

Art. 1444. 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-
juizo dos anteriores. . 
· Art. 1445. 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, presurne-se proposto e acceito, 
na conformidade da tabella. 

Art. 1446. O segurado e o segurador são obrigados 
a guordar no respectivo contracto tJ. mais restricta 
sinceridade e l)oa fé, tonto a respeito do objecto, como 
das circumstancias e das declarações pertinentes. 

Art. 1447 . ..;e o segurado não fizer declarações ver
dadeiras e completas, omittindo circumstancias que 
possam influir na acceitação ela proposta ou na t?xa 
do pre-çjniQ, perderá o direito ao valor do seguro · e pa · 
gará o premio vencido . 

Art. U48. Quando o seg'Llro se faz por in termedio 
de representante do segurado, este torna-se tambem 
res-ponsavel para com o segur11dor, por todas as inexa
ctidões, ou omissões, que possam influir no respectivo 
contracto. 

Art. 1449. O segura.dor, que, ao tempo do contracto, 
sabe que está passado o risco que o segurado pretende 
cobrir e, não obstante, expede a a police, fica obrigado 
a pagar em dôbro o premio estipulado. 

Art. 1450. As apolices pódem ser nomimitiva ~, á 
ordem ou ao portador, excepto no seguro de vida, cuja 
a police é sempre nominativa. 

Quando nominativas, de,em declarar o nome do 
i::egurador e o do segurado ou.o do representantP deste, 
ou do terceiro, em nome de quem se faz o seguro. 

Art. 1451. A apoiice deve tambem declarar o co
meço e o fim dos riscos por anno, mez, dia e hora .. 

• Vol, VIII . 28 



218 CODIGO CIVIL BRAZILEIRO 

Na falta de estipulação precisa contar-se-ha o prazo 
na conformidade do art. 130; e a respeito dos objectos 
destinados a ser transportados de um lugar para 
outro, os riscos começarão desde o recebimento, no 
primeiro, e acabarão pela sua entrega ao destina
tario, no segundo. 

SECÇÃO II 

OBRIGAÇÕES DO SEGURADO 

Art. 1452. Salvo convenção em contrario, o segurado 
deve pagar o premio estipulado no acto de receber a 
apoiice. 

Art. 1453. O segurado presume-se obrigado a pagar 
os juros legaes do premio atrazado, independente 
de interpellação do segurador, se a apolice ou os es
tatutos não estabelecerem taxa maior . 
. Art. 1454. Se o segurado vier a fallir ou for declarado 
interdicto, estando atrazado nos premios, ou se se atra
zar depois de fallido ou interdicto, ficará o segurador 
desonerado dos riscos, se a massa ou o representante 
do interdicto não pagar os premias atrazados antes do 
sinistro. Poderá, alem disso; o segurador deduzir da 
indemnizaçãodosinistro anterior os premias atrazados, 
com os respectivos Juros. 

Art. 1455. O facto de não se ter verificado o risco 
em razão do qual se fez o seguro, não exime o se
gurado de pagar o premio estipulado, observadas as 
disposições especiaes do direito marítimo sobre o 
extorno. 

Art. 1456. Salvo disposição expressa, o sei·urador não 
póde pedir augmento de premio, porque os riscos se te

. nham aggravado, além do que podia ser previsto no 
contracto. 

Art. 1457. Na vigencia do contracto, deve o segurado 
abster-se de tudo quanto possa augmentar ose ri~~os, 
ou seja contrario aos termos do estipulado, sob pena 
de perda do direito ao seguro. · 

Art. 1458. Sob a mesma pena, deverá o segurado 
communicar ao segurador algum incidente que possa de 
qualquer modo augmentar o risco. 

Art. 1459. Na applicação dessa pena, deve o juiz pro- . 
ceder com equidade, attentando . nas circumstancias 
reaes, e não vãs probabilidades de augmento dos 
riscos. 

Art. 1460. Verificado o sinistro, o segurado deve 
communical-o ao segurador, logo que chegue ao seu 
conhecimento. 

A omissão não justificada desonera o segurador se 
este provar que, avisado em tempo, podia ter evitado 
ou di~inuido as consequencias do sinistro. 
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SECÇÃO III 

OBRIGAÇÕES DO SEGURADOR 
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Art. 1461. O segurador é obrigado a pagar em di
nheiro o prejuiw resultante do risco assumido e, 
conforme as circurnstancias, o valor total da cousa se
gura. 

Art. 1462. Presume-se sempre que o segll'·ador não 
se obrigou a indemnizar prejuízos que resultem de 
vicio intrinseco. · 

Art. 1463. Quando os riscos do seguro fo:-em Pspe
cializados ou limitados na a police, o segurador não 
responderá por qualquer outro. 

Art. 1464. Salvo restricção expressa na apoiice, o 
risco do seguro comprehenderá, entretanto, todos os 
damnos resultantes ou consequentes, como estragos 
occasionados para evitar o sinistro, diminuir os 
damnos ou salvar a cousa. . , 

Art. 1461'>. Quando ao objecto do contracto se der 
valor determinado e o seguro se fizer por este valor, 
ficará o segmador obrigado, no caso de perda total, a 

. pagar a importancia da indemnização, pelo valor ajus
. tado. Este pagamento não o priva do direito que lhe 
asseguram os arts. 1441 e 1442 . 

. Art. 1466. O direitu á indemnização póde ser trans
mittido a terceiro como accessorio da propriedaqe ou de 
direito real sobre a cousa segura. Esta transmissão 
opera-se de pleno direito a respeito da cousa hypo
thecada ou penhorada ; nos demais casos, quando a 
a police não o prohibir. 

Art. 1467. No .caso de sinistro, o segurador póde 
oppor ao successor ou representante do segurado todos 
os meios de defei.a que poderia oppôr contra este. 

Art. 1468. Se o segurador vier a fallir aiites que 
. tenha passado o risco, poderá o segurado recusar-lhe o 
pagameDJo t).ps premias atrazados e fazer outro se
guro pelo valor integral. 

SECÇÃO IV 

SEGURO MUTUO 

Art. 1.469. O seguro póde ser feito de modo que certo 
numero de segurados se obriguem a supportar em 
commum o prejuizo soffrido por qualquer delles, em 
razão de risco corrido por todos. Neste caso, a totnli
dade do~ segurados constitue a pessoa juridica que 
exerce as funcções do segurador. · "' 

Art. 1470. Nesta fórma de seguro, em lugar do 
premio, os segurados devem contribuir com as qu0tas 
necessarias para occorrer ás despesas da administração 
e aos prejuízos verificados. Sendo omissos os Estatutos, 
presume-se que a taxa das quotas será determinada de 
conformidade com as contas do auno correspondente . 

.. 
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Art. 1471. E', todavia, licito · estabelecer premios 
fixos, sem prejuizo da obri.gação de cotizarem-se os 
segurados para cobrir os riscos verificados, se excede
rem a somma dos mesmos premios. Quando, porém, 
os riscos forem inferiores á reftrida sommu, pl)derão 
os associados distribuir o excesso em dividendo, ou 
formar um fundo de reserva, como bem lhes aprou er. 

Art. 1472. As entradas supplemPntares e os divi
dendos devem ser proporcionaes ás quotas de cada 
associado. · 

Art. 1473. As referidas quotas serão fixadas con
forme o valor dos respectivos seguros, mas poder-se
hão tambem levar em conta riscos differentes e estabe 
lecel-os de duas ou mais categorias. 

SECÇÃO V 

SEGURO DE VIDA 

Art. 1474. Os seguros de vida destinados a garantir, 
no caso de morte do segurado, certa som ma aos her
deiros sobrevivos ou a outras pessoas, podem ser feitos 
por toda n vida ou sómente durante certo periodo. 
E' tambem licito ás partes converter o seguro da pri
meira especie na segunda, e vice-versa, assim como 
estipular que o valor do seguro seja pago em pre-
stações 011 de uma só vez. . 

Art. 1475. Póde-se fazer seguro sobre a l>ropria vida 
ou sobre a de outrem ; neste .ultimo caso, deve o pro .. 
ponente justificar o interesse que tem na continunção 
da vida do terceiro, sob pena de não valer o seguro, 
provada a falsidade do interesse. •· 

§ untco. Será dispensada a justificação, se o terceiro, 
cuja vida se quizer cegurar, for descendente, ascen
dente, irmão ou conjuge do proponente. 

Art. 1476. Salvo disposiçSo contraria e constante da 
apoiice ou dos e::;tatutos, é licito ao segu~ad(lt, trans
mittir, por octo entre vivos ou de ultima vontade, á 
outra pessoa capaz, o direito ao seguro, e o &egurador 
é obrigado, não obstante quaesquer pretenções dos 
successores do segurado, por morte deste, a fazer o 
pagamento á pessoa que justificar a posse legitima da 
respectiva apoiice. 

Art. 1477. Exceplua-se da disposição do artigo an
tecedente a pessoa que for legalmente inhibida de 
receber doação do segurado 

Art. 1471'!. Quando as prestações ou annuidades do 
seguro houverem offendido as legitimas dos herdeiros 
necessarios, estes só poderão haver do beneficiado a 
importancia do respectivo prejuizo, com os juros legaes, 
desde a morte do estipulante. 

Art. 1479, Quando a importancia do seguro tiver de 
ser pFlga a diversos herdeiros ou a diversas especies de 
successores, a pessoa que o fizer não poderá augmentar 
a . seu arbitrio o numero de successores, mas poderà 
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restringil~o, por acto entre vivos ou de ultima vontade, 
sem embargo de quaesquer disposições em contrario 
dos estatutos da respectiva compnnhia ou assocü1ção. 

Art. 1480. A disposição do artigo antecedente é 
applicada aos montepios de qualquer especie, quer 
particulares quer officiaes, já fHcultutivos já obrigato
rios, salvo, todavia, as pensões, cuja successão .seja 
aberta antes da execução deste Codigo. 

Art. 1481. E' tomb3m licito fazer o seguro de modo 
que o segurado só tenha direito a elle se aLtingir a 
certa idade ou se ainda for vivo em certa época. 

CAPITULO XV 

DO JOGO E DA.APOSTA 

ArL. 1482. As dividas de jogo ou aposta não obrigam 
a pagamento; não póde, todavia, ser repetido o que 
voluntariamente foi pago, salvo se houver dólo de quem 
ganhou ou for menor ·ou interdicto o que perdeu. 

§ unico. Applica-se esta disposição a qunlquer con
tracto que encubra ou envolva reconhecimento, nova
ção ou fiança de dividas de jogo, mas a nullidade 
resultante não póde ser opposta ao terceiro de boa fé. 

Art. 1483. ~ão póde ser pedido o pagamento do que 
foi emprestado para jogo ou aposta na occasião em que 
esses actos forem pruticados. 

Art. 1484. São considerados jogo, e como taes sujei
tos ao disposto nos arti~os antecedentes, os contractos 
sobre titulos de bolsa, mercadorias ou valores, em que 
se estipule a liiluidação exclusivamente peJa differença 
entre o preço aJustado e a cotação que estes tiverem na 
época do venciJJ1ento do contracto. 

Art. 1485. A sorte para dirimir questões ou dividir 
cousas communs será considerada modo de parti1ha 
ou traiu,ac~o, conforme o caso. 

CAPITULO XVI 

DA FIANÇA 

· SECÇAO I 

DISPOSIÇÕE:'! GEIUES 

Art. 1486. ·Pelo contracto de fiança o fiador se obeiga 
para com o credor de outrem a responder, na falta 
deste, pela respectiva obrigação. · . 

Art. 1.487. Se a responsabilidade do fiador for garan
tida por outra fiança ou abono, applicar-se-hão ao 
abonador as disposições deste capitulo. 

Art . 14ti8. A fiança deve ser dada por escripto, e não 
admitte interpretação extensiva . 
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Art. 1489. E' licito affiançar sem sciencia e atê sem 
consentimento do devedor. 

Art. 1490. Póde a fiança ser dada em garantia de 
dividas futuras, mas, neste caso, não póde o fiador ser 
demandado senão depois de tornada certa e liquida a 
obrigação do devedor principal. 

Art. 1491. Não sendo limitada a fiança, comprehen
derá todos os accessorios da divida principal, inclu
sive as despesas judiciaes desde a citac;ão do fiador. 

Art. 1492. A fiança póde ser de valor inferior ao da 
obrigação principal e contrahida em condições menos 
onerosas. · 

Quando for superior ao valor da divida ou for mais 
onerosa, só valerá até o limite da obrigação afiançada . 

Art. 1493. As obrigações nullas não são accessiveis 
de fiança, excepto se a nullidade resultar apenas de 
incapacidade pessoal do devedor. 

Esta excepção não abrange o caso do art. 1261. 
Art. 1494. Quando alguem for obrigado a dar fiador 

deve offerecer pessoa idonea, domiciliada no municipio 
onde houver de prestar a fiança e proprietaria çle bens 
bastantes para satisfazer a obrigação. 

Art. i495~ Se o fiador se tornar insolvavel ou in
capaz, poderá o credor exigir outro. 

SECÇAO II 

EFFEITOS DA FIANQA. 

Art. 1496. O fiador demandado pelo pagamento da 
divida tem direito de exigir, até á contestaçã.o· da lide, 
que sejam primeiro excutidos os bens do devedor. 

§ unico. O fiador . que allegar o beneficiQ deste artigo, 
deve nomear bens do devedor, sitos 60 mesmo Muni
cípio, desembargados e que bastem para o pagamento 
da divida. 

Art. 1497. Não. occorre este beneficio : l ' t 
J. Quando o fiador o renunciou expressam~nte. 
II. Quando se obrigou como principal pagador ou 

solidaria. 
III. Quando o devedor for insolvavel ou fallido. 
Art. 14~)8. 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
sponde unicamente pela parte que lhe tocar no paga
mento. 

Art. 1499. Póde tambem cada fiad0r determinar no 
C')ntracto a parte da divida que toma sob sua responsa
bilidade, e, neste caso, não será obrigado a mais. 

Art. 1500. O fiador que pagar integralmente a divida 
fica suhrogado nos direitos do credor, mas só póde 
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demandar cada um dos outros co-fiadores pela res
pectiva quota. 

§ unico. A parte do fiador insolvavel distribuir-se-ha 
pelos outros. · 

Art. iõUL O devedor responde tambem para com o 
fiador por todas as perdas e damnos que este pagar e 
pelos que soffrer em razão da fiança. 

Art. 1502. O fiador tem direito aos juros do desem
bolso pela taxa estipulada na obrigação principal, e, 

. não havendo taxa, aos juros legaes da môra. 
Art. 151)3. Quando o credor demorar, sem jqsta 

causa, a execução iniciada contra o devedor, poderá o 
fiador promover o andamento do feito. Esta disposição 
é applícavel ao abonador. 

Art. 1504. O fiador, ainda antes de hnve:r pago, 
pôde exigir que o devedor satisfaça a obrigação ou o 
exonere da fiança, desde que a divida se torne exigivél 
ou tenha decorrido o prazo dentro do qual o dovedor 
se obrigou a desonerai-o. 

Art. 15')5. O fiador pôde desonerar-se da fiança que 
tiver assignado sem limitação de tempo, sempre que 
lhe convier, ficando, porém, obrigado por todos os 
effeitos da fiança, anteriores ao acto amigavel ou sen-
tença por que for desonerado. · 

Art. 1506. A obrigação do fiador passa a seus her
. deiros, mas a responsabilidade da fiança é limitada 

ao tempo decorrido até o dia da morte do fiador e não 
pôde ultrapassar as forças de sua herança. 

SECÇÃO III 

EXTINCÇÃO DA FIANÇA 

Art. 1507 ... O fiador póde oppor ao credor as ex,. 
cepções que lhe forem pessoaes, e as extinctivas da 
obrigação que compitam ao devedor principal, se nno 
provirrem simplesmente de incapacidade pessoal, salvo 
o caso dÔ art. 1261 . . 

Art. ,1508. o fiador, ainda que solidaria com o de
vedor prin~ipal, fica desonerado de sua obrigação: -

I. Se sem seu consentimento, o credor conceder ao 
devedor prorogação de prazo para o pagamento. 

II. Se, por facto · do credor, for impossível a subro
gação nos seus direitos e preterencias. 

III. Se o _credor acc.3itar 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. 

Art. 1509. Se, feita a nomeRção nas condições do 
§ unico do art. 149B com a demora da execução, o 
devedor se tornar insolvavel, ficará tambem desonerado 
o fiador, provando que os bens por elle indicados 
eram, ao tempo da penhora, sufficientes para a solução 
da divida . 
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TITULO VI 

. Obrigações deriva,Ins de tleclaração unilateral 
da vontade 

CAPITULO I 

. DOS TITULOS AO PORTADOR 

Art. 1510. O detentor de um titulo ao portador, 
auctorizado a dispôr dei le, póde reclamar do respectivo 
subscriptor ou emissor a prestação devida. O sub
scriptor ou emissor, porém, exonera-se pngando a 
qualquer deLentor, esteja ou não auctorizado a dispôr 
do titulo. · 

Art. 1~11. A obrigação do emissor subsiste, ainda 
que o titulo tenha entrado em circulação contra sua 
vontade. 

Art. 1512. O subscriptor on en1issor só pôde allegar, 
contra o portador de boa fé, defesa fundada em nulli
dade externa ou interna do titulo ou em alguma causa 
pessoal do subscriptor contra o portador. 

Art. 1513. O subscriptor só é obrigado a pagar á 
vista do titulo, salvo o caso de ter sido declarado nullo. 

Art. 1514. O que fôr injustamente desapossado de 
títulos ao portador, só póde impedir que feja paga a 
importancitt do respectivo capital ou rendimentos, 
re·correnúo á inte.rvenção judicial. 

Se, decorridos tres annos, contados da citação do 
deteutor dos títulos, não forem estes apresentados, o 
juiz poderá decretar a saa caducidade e ordenar ao 
devedor que passe novos titulos em S\1.bstituição dos 
reclamados. ~ 

Art. 1515. E' nullo o titulo ao port~or no qual o 
subscriptor, sem auctorização do Congresso Nacional, 
se obriga ao pagamento de certa somma em dinheiro. 

Esta disposição não se applica ás obrig~çõ<t.3 emit
tidas pelos Estados ou pelos Municipios, as · quues 
continuam reguladas por lei especial . ~ 

Art. 1516. Se o titulo trouxer o nome.do credor e a 
clausula de poder a prestação ser feira a qualquer 
portador, o devedor exonerar-se-ha validamente satis
fazendo a prestação ao portador, mas poderá exigir que 
justifique este o seu direito ou preste caução. 

Aquelle cujo nome se acha inscripto no titulo pre
sume-se dono e pôde reivindical-o de quem quer que 
injustamente o detenha. 

CAPITULO II 

DAS PROMESSAS DE RECOMPENSA 

Art. 151.7. A promessa de recompensa-ou gratifica
ção, feita por meio de annuncios publicos, a quem 

V 

L 
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prestar certo serviço ott preencher certa condição, 
obriga o promittente . 

Art. 1518. Quem . quer que tenha presLado esse 
serviço ou preenchido essa condição, nos termos do 
artigo antecedente, p6de exigir a recompensa promet
tido, ainda que não o tenha feito por causa da pro
messa. 

Art. 1519. Antes de prestado o serviç.J ou preen
chida a condição, pôde o promittente revogar sua 
promessa, comtanto que o faça com a mesma publi
cidade . 

Se tiver marcado o prazo para execução do acto, 
entender-se-:ha que renunciou o direito de retirar sua 
offerta dentro delle. 

Art. 1520. Se o acto por a que se faz a promessa 
fôr praticado por diversos, serü preferido aquelle que 
primeiro o executou. 

Se a execução Liver sido simultanea, cada um terá 
direito a parte igual na recompensa. 

Se esta não fôr divisivel, recorrer-se-ha á sorte. 
Art. 1521. A 'determinação de prazo é condição 

essencial para a validade -da recompensa publicamente 
promeUida como premio de concurso. Além desta 
condição·observar-se-ha lambem o seguinte: 
· § 1. 0 A decisão da pessoa designada como juiz nos 

annuncios é obrigatoria para os interessados. 
§ 2. 0 Nu falta de pessoa designada para julgar o 

merito dos trabalhos apresentados, entende-se que o 
promittente reservou para si esse direito. 

§ 3. 0 Se os trabalhos tiverem merito igual, proce
der-se-ha de accordo com o artigo antecedente. 

Art 1522. A .. propriedade da obra feita para o con
curso, de que trata o artigo antecedente, só perten
cerú ao promit-tente, se na püblicação da promes:»a 
ti ver sido estipulada esta clausula. 

TITULO VII . 
Obrignçõe-!il resultante-. <lc neto'.;; illicito111 

Art. 1523. Os bens do responsavel pela offensa ou 
violação do direito de outrem ficam sujeitos á repa
ração do damno causado; e, se forem mais de um os 
autores da offensa, todos serão solidariamente respon
rn veis pela reparação. 

§ unico. São solidariamente responsaveis com os 
autores os cumplices e os mencionados no art. 1526. 

Art. 1524. So o_ dono dà cousa,. no caso do urt. 1G4 
n. II não fôr culpado do perigo, tem direito de ser 
indemnizado do prejuízo que ti ver soflrido. 

Art. 1525. Se o perigo occorrer por culpa de ter
ceiro, terá ó auctor do damno ou da destruição acção 
regressiva contra elle, para haver o valor da indem
nização que pae,ar ao dono da cousa. 

V~.VUI ~ 



226 CODIGO CIVIL BRAZILEIRO 

A mesma acção competirá contra aquelle em cuja 
defesa. tiver sido damnificada a cousa. 

Art. 1526. Süo tambem responsaveis pela reparação 
civil : 

I. Os paes pelos filhos menores que estl verem sob 
seu poJ.er e em sua companhia. 

II. O tutor e o curador pelos pupillos e curatelados 
·que se acharem nas mesmas condições. 

III. O patrão, amo ou committente por seus em
pregados, serviçaes e prepostos no exercicio do tra
balho que lhos compete ou por occasião delle. 

IV. Os mestres de officio, os pr:ofessores de arte ou 
sciencia, e os directores de estabelecimentos de educação 
pelos aprendizes, discípulos ou alumnos confiados á 
sua guarda. -

V. Os que gratuitamente houverem participado dos 
productos do crime aLé a concurrente quantia. 

Art. 1527. A responsabilidade de que trata o n. 3 do 
artigo antecedente comprehende as pessoas jurídicas 
que exercerem alguma industria. 

Art. 1528. -Não serão responsaveis'as pessoas de que 
tratam os dous artigos antecedentes, excepto as 
mencionadas no n. 5°, provando que empregaram, 
por si ou seus representantes, toda a necessaria dili
gencia e precauções para que o damno se não désse. 

Art. 1529. O que pagar o damno causado por outrem 
póde repetir deste o que houver pago, excepto se for 
seu descendente . 

Art. 1530. A responsabilidade civil é independente 
da . criminal ; mas, não se poderá questionar mais 
sobre a existencia do facto e sobre quem seja o seu 
auctor, quando estas questões se acharem decididas no 
crime. e 

Art. 1531. O direito de exigir repiiração e a obri
gaçuo de prestal-a transmittem-se com a herança, 
a não ser nos casos em que por este Codigo for deter
minado o contrario. 

Art. 1532. O dono ou detentor do anirfial 'd.eve rc
sarcir o damno por este causado, se não pro,var que o 
guardou e vigiou com o cuidado necessario, ou que 
foi o animal provocado por outro, ou que houve im
prudencia do offendido, ou força maior. 

Art. 1533. O dono de um edificio ou de mna con
strucção responde pelos damnos qu,e resultarem de sua 
ruína, se esta provier de falta de reparação, cuja neces
sidade era manifesta. 

Art. 153i. Aquelle que habita uma casa ou parte da 
mesma responde pelo damno causado pel&.,S cousas que 
della cahirem, ou forem lançadas em lugares não 
destinados para isto. · 

Art. 1535. O credor que demandar o devedor, antes 
do vencimento da divida, e fóra dos casos em que a lei 
o tJermitta, ficu obrigado a esperai· tanLo tempo qwrnLu 
falLava, a descontar O$ juros correspoudente~, embora 
estipulados, e a pagar as custas em dobro. 
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Art. 1536. 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 obrigado: 
no primeiro caso, a pagar ao devedor o dobro do que 
houver 'recebido, e no segundo, o equivalente do que 
lhe exigir, salvo se decahi1· da acção por estar pre-
scripto seu direito. . 

Art. 1537. Não se applicarão as penas dos dois 
artigos antecedentes, sempre que o autor desistir do 
pedido antes da contestação da lide. 

TITULO VIII 

Outras caU!!las de obrigações 

Art. 1538. Este livro não comprehende · as , obriga
ções relativas ao direito da familia, á posse, aos 
direltos .reaes, ao direito hereditario, nem as que pro
cederem dos principios de direito publico. 

TITULO IX 

Liquidação das Obrigações 

CAPITULO I 

DISPO;,IÇÕES GERAES 

• Art. 1539. Considera-se liquida a obrigação certa, . 
quanto á sua cexistencia, e determinada quanto ao seu 
objecto. 

Art. 1540. Se o devedor não puder cumprir a pre
stação,jla gropria especie ajustada, deverá ella ser sub
stituida pelo seu valor, em moeda corrente, no lugar 
em que -se executar "t:! obriga·ção. , 

Art. 1541. A execução judicial das obrigações de 
fazer ou nã'o fazer, e, em geral, a indemnização de perdas 
e damnos, deve ser precedida da liquidação da respe
ctiva importancia, sempre que esta não fôr fixada por 
lei ou accordo das partes. 

Art. 1542. Para liquidar a importancia de uma pre
stação não cumprida, quando tiver valor official no lugar 
da execução, tomar-se-ha 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-lla a liquidação por arbitra
mento. 

§ unico. Nas obrigações illiquidas os juros da móra 
devem ser contados desde a primeira citação • 



228 CODIGO CIVIL BRAZILEIRO 

CAPITULO II 

DA LIQUIDAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES RESULTANTES 
DE ACTOS ILUCITOS 

A1·t. 15i3. A indemnizoção, nJ caso de homicidio, 
consiste: 

I. No pagamento das despesas com a tentativa de 
cura do fallccido, seu funeral e lucto da familia. 

II. Na prestação de alimentos ós pzssons a quem o 
del'uncLo os devia. 

Art. 154-i. No caso de ferimento ou outra offensa á 
sande, o offensor indemnizarú o offendido pelas des
pesas do tratamento e pelos lucros cessantes, até o 
fim d:1 convalescença e pogar-lhe-ha, demais disso, 
uma somrna egual á multa do grúo médio da pena cri
minR l correspondente. 

§ 1 .0 Esta s'.>mma será tluplicada1 se elo ferimento 
rasultor nleijõo ou de1brmidade. 

§ 2. 0 Se o offendido, Dleijado ou deformado fur 
mulher solteira, ou viuva, que ainda poderia cnsar, 

.a indemnização consistirú f·m dote porporcional ós 
plsses do offensor, ús circumstancias da oflendida e á 
gra\'idade do d~feito. 

Art. 1545. Sa da offensa resultar defeito que impos
sibilite o offendido de contiuuur no exercício de sua 
profissão ou officio, on diminua o valor ele seu tra
balho, a indemnização cornprehenderá, além das des
peEas do tratamento e lucros çessantes até o fim da 
convalescern;a, uma pensão correspondente ao valor do 
trabalho impossibilitado ou reduzido . t 

Art. 1!>1:5. EsLas disposiç-,ões upplicup.1--se ainda ao 
cuso em que a mort3 0~1 te-são tenha resultado de 
acto considerado crime justificavel; comtanto que 
não fosse praticado pelo offensor na repulsa de ag- . 
gressão da p3sso:i offendid.:t. " t, 

Art. 151:7. No caso de ·reRtituiçJ::i, for-se-hq_ essa da 
proprin cousa, com illclemnização düs deterioramentos 
e, na falta áelln, de seu eqltivalente. 

Art. 15í8. Seu cousa estiver em poder de terceir0s 
serú este obrigado a entr.:igal-tt, huYendo indemnização 
pelos bens do delinquente. 

Art. V>-49. Para ee restituir o cquh,alente, quando 
não existir a propria cousa, será essa avaliada pelo 
seu preço ordinario, e p2lo ela affeição, comtanto que 
este n!lo seja superior a sornma daquelle 

Art. 1550. Na PDtisfação, cornprehender-se-hão não 
só os juros ordinai-ios, os quaes se contarão nu pro
porção do domno causado e desde o momento do 
crime, mas nill!la os juros compostos. 

Art. 1551. Os medicas, cirurgiões, pharmaceuticos, 
porteiras e deutlstas são obrigados ú satisfação do 
tlamno, quando da imprudencia, impericia ou negli-
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gencia no exercício de suo nrle ou profissão rrsultor 
morte, ferimento ou inhabilitaçuo para serviço. 

Art. 1552. O phormacrnf.ico responde 5olidariamente 
pelos erros e enganos do seu preposto. 

Art. 1553. A indemnização por injuria ou calumnia 
consi.stirá na reparação do damno que dellos possa 
resultar paro o offendido. 

§ unico. Se este nuo puder jusUficar seu prejuizo 
material, o offensor será obrigado a pagar-lhe o dobro 
da multa do .grão maximo da respectiva pena cri
minal. 

Art. -1554. A pessoa elo sexo feminino., offendida em 
sua honra, tem o direito de exigir do offensor, se este 
não puder ou não quizer reparar o mal pelo casa
mento, um dote correspondente á condição e eiolado 
da mesma offendida : 

I. Se, sendo virgem e menor, for deflorada. 
II. Se, sendo mulher honesta, for ,·iolentada, ou 

aterrada por ameaças. 
IIf. _Se for seduzida com p_romessas de cosamen lo. 
IV. Se for raptada. · 
Art. 1555. Nos outros casos de crimes de violencia 

carÍwl ou de ultrajes ao pudor, a indemnização. será 
arbitrada judicialmente. 

Art. 1556. A indemnização por offensa á liberdade 
pessoal consistirá no pagamento das perdas e damnos 
que sobrevierem ao offenriido e no de uma somma 
calculada nos termos do paragrapho unico do art. 1553. 

Art . 1557. Consideram-se offensivos á liberdade 
passoal: 

I. O éarcere privado. 
II. A prisuo•por queixa, ou denuncia falsa e de 

mú fé. ,, 
III. A prisão illegal. 
ArL 1558. No caso do n. 3° do artigo antecedente, 

só a a,,.ctor·idade que decretou a prisão é obrigada ó 
indemnização. 

Art. 1559. Nos casos não ' previstos neste cnpitulo, 
a indemnização será fixada p01' arbitramento . 

TITULO X 

Concurso de C 1•edores - J> r('t"erenc!:u'< 

e Prlvilegios. 

Art. 1560. Dú-se o concurso de cradore.>o sempre 
quJ os bens do devedor não chegarem para paga
mento de suas dividas. 

Art. '1561. A discussão entre os credores póde 
versar não só sobre a preferencia que . cada um 
allegar, mas lambem sobre a null[dade, simulação, 
fraude e falsidade das dividas e contractos. 
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Art. 1562. Não havendo causa legal de preferencia, 
teem os credores egual direito sobre os bens do de
vedor commum, 

Art. 1563. As causas legaes de preferencia são os 
direitos reaes e os privilegios. 

Art. 15S4. Os credores hypothecarios ou privile
giados conservam seus respectivos direitos nos casos: 

I. De perda ou de deterioração da cousa sujeita á 
hypotheca ou ao privilegio sobre o preço do seguro, 
se a cousa estava segura, e sobre a indemnização 
devida, havendo alguem responsavel pela perda ou 
deterioração da mesma cousa. 

II. De desapropriação por utilidade publico, ou de ser
vidão imposta por lei, sobre o valor da indemnização. 

Art. 1565. Nesses casos o devedor do preço do se~ 
guro, ou da indemnização, se exonera pagando sem 
opposição dos credores hypothecarios ou privilegiados. 

Art. 1566. O credito real prefere ao pessoal de 
qualquer especie; o pessoal priviligiado ao simples, 
e o privilegio especial ao geral~ 

Art. 1567. A preferencia resultante da hypotheca, 
penhôr e demais direitos reaes, será regülada na con
formidade do livro antecedente. 

Art. 1568. Quando concorrerem aos mesmos bens, e 
por titulo igual, diversos credores da mesma classe, 
especialmente privilegiados, haverá entre elles rateio 
proporcional ao valor dos respectivos creditos, se o 
producto não bastar para o pagamento integral de 
todos. 

Art. 1569. Os privilegios só' se referem : 
I. Aos bens moveis do devedor, não sujeitos a di-

reito real de outrem. ' 
II. Aos immoveis não hypothecados. . , 
III. Ao saldo do preço dos bens sujeito~ a penhor ou 

hypotheca, depois de pagos os respectivos credores. 
IV. Ao valor do seguro e da desapropriação. · 
Art. 1570. São, todavia, deduzidas do preço ~o im

movel hypothooado as custas judiciarias da axecução 
do mesmo immovel, e as despesas necessarias á sua 
conservação, feitas por terceiro, depois de constituida 
a hypotheca, com o consentimento do devedor e do 
credor. 

Art. 1571. 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 não sujeitos a credito real, 
nem a privilegio especial. 

Art. 1572. Gosam de privilegio especial: 
I. O credor de custas e despezas judiciaes feitas com 

a arrecadação e liquidação da cousa, sobre. a mesma 
cousa. 

II. O credor de despezas de salvamento, sobre a 
cousa salvada. 

.. 
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III. O credor por bemfeitorias necessarias ou uteis, 
sobre a cousa beneficiada. 

IV. O credor ele materiaes, dinheiro ou serviços 
para a construcção, reconstrucção ou melhoramento 
ele predios rusticos ou urbanos, fabricas, officinas ou 
quaesquer outros ediôcios ou construcções, sobre uns 
ou outros. 

V. Os credores de sementes ou meios 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 urbanos, em relação ás prestações do anno 
corrente e do anterior. 

VII. O auctor ou seuslegitimos representantes, sobre 
os exemplares da obra existente na massa do editor, 
que lhe dever em virtude do contracto da edição da 
mesma obra. 

Art. 1573. O privilegio mencionado no n. 5° elo ar• 
tigo antecedente cessa desde que os fructos são re
duzidos a outra especie ou vendidos depois de re
colhidos. 

Art. 1574. Se houver credores com direito ao privi• 
legio do n. 3°, conjunctamente com os do n. 4° d0 
art. 1572 applicar-se-ba a disposição do art. 1568. 

Art. 1575. Gosam de privilegio geral sobre os bens 
do devedor, pela ordem enumerada, os seguintes 
creditas: · 

I. Por despezas funerarias feitas sem pompa, em 
relação á pessoa do devedor e ao costume do lagar. 

II. Por custas judiciaes e por despezas feitas para 
arrecadação e liquidação da massa. . 

III. Por des~ezas com o lucto do conjuge sobrevivente 
e dos filhos !}o devedor fallecido, se rorem modicas. 

IV. Pelas aespezas com a doença de que falleceu o 
devedor, durante os seis mezes antecedentes a sua 
morte · 

V. leia~ despezas com o suslento necessario ao 
deved01; rallecido e a sua -familia, durante os ulUmos 
tres mezes da sua vida. 

VI. Pelos impostos devidos á Fazenda Publica no 
anno corrente e no anterior. 

VII. Por salarios ou ordenado aos criados ou em
pregados cloinesticos do devedor, nos ultimas $eis 
rnezes. 

Art. 1576. Nos or·denados comprehendem-se os dos 
mestres que ensinaram, durante o ·mesmo perio_do, aos 
descendentes menores do devedor. ., 

Art. 1577. A Fazenda Federal prefere á Estadoal e 
esta á Municipal. 
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LIVRO QUARTO 

Direi.to das su.cessõea 

TITULO 1 

Successão e1u gcrnl 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES G ERAES 

Art. 1578. Pelamo_rte de uma pessoa, ou pelo eslaJ,e
lecimento da. successão provisoria do ausente, o seu 
patrimonio passa, como universalidade, a seus her
deiros. 

Art. 1579. A successão dá-se ou por disposição de 
ultima vontade, ou em virtude da lei. 

Art. 1580. Morrendo a pessoa sem testamento tran
smittc-se a herança a seus herdeiros legitimos. Correrá 
outro tanto quanto aos bens que não forem cornpre
hendidos no testamento. 

Art. 158'1. Tambem subsiste a successão legitima 
se o testamento caducar ou for julgado nullo. 

Art. 1582. Aos herdeiros nomeados em testamento 
transmitte-Ee-lhes a heranço. na sua totalidade ; mas se 
líouver herdeiros necessarios o testador só poderá 
dispor da metade da herança. 

Art. 1583. A capacidade para succede1' é a do tempo 
da abertura da successão, que será regulada pela lei vi-
gente nesse tempo. " ' 

CAPITULO II 
• t 

DA TRANSMISSÃO DA HERANÇA 

Art. 1584. A successão. abre-se no lugar do ultimo 
domicilio do fallecido. 

Art. 1585. Aberta a successão, o dominio e posse da 
heranço. transmittem-se, desde logo, aos herdeiros 
legitimes e testamentarias. 

Art. 1586. Ao conjuge sobrevivente, sendo o casa
mento celebrado sob o regimen da comm unhão de bens, 
é ossegurada a posse da herança e simultaneamente, 
o cargo ele cabeça do casal, continuando nelle a posse 
anterior. . 

§ 1. 0 Se, porém, o conjuge sobrevivente for a 
mulher, deverá concorrer a circumsLancia de estar 
vivendo com o marido ao tempo da morte deste. 

§ 2.0 Na .falta do conjuge sobrevivente, a nomeação de 
inventariante recahirá no co-herdeiro que se achar 

e. 

• 



• 

CODIGO CIVIL BRAZILEinO 233 

110. posse corporal e administl'aç5o dos bens. E~1.tre 
co-lierdeiros, - estabelece-se a preferencia pela ido
neidade. 

§ 3. 0 Na falta de conjuge ou de herdeiros, será 
inventariante o testamenteiro. 

Art. 1587. Sendo á mesma heranca chamadas si
multaneamente varins pessoas, será' o seu direito 
indivisível, tanto a respeito da posse como do do-
mínio, emqrn:mto a partilha se não fizer. · 

§ unico. Póde cada 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
herde1ro. 

CAPITULO III 

DA ACCElTAÇÃO E RENUNCIA DA HERANÇA 

Art. 1588. A acceitação da herança pôde ser ex
pressa ou tacita; E' expressa quando resulta de de
claração escripta; tacita, quando resulta de actQs que, 
se nEto podem praticar senão na qualidade de herdeiro. 

§ untco. Não importam acceitação da herança 
os actos officiosos, como os funeraes do finado, os 
meramente conservatorios e os de administração e 
guarda provisoria. · 

Art. 1589. A cessilo dD herança não envolve ac
ceitação da mesma, sendo feita gratuitaménte em 
favor dos co-herdeiros a quem devêra pertencer na 
falta do cedente . 

Art. 1590. A herança não pócle ser acceita em · 
parte, sob co1'dição ou a termo; mas, o herdeiro 
a quem foram. deixados legados póde renunciai-os, 
embora o.cceite a primeira. 

Art. 1591. Quando alguem tiver interesse em que 
o herd;iro declare se acceita ou renuncia a herança, 
poderá requerer, pássados vinte dias da abertura da 
successã~, que o juiz assigne um prazo razoavel, 
que não irá alem de trinta dias, para que, dentro · 
desse prazo, faça o herdeiro a sua declaração, sob pena 
de haver-se a herança por acceita. 

Art. 1592. Fallecendo o herdeiro antes de declarar 
se acceita a herança, o direito de acceitar passa a 
seus herdeiros, a menos que se trate de instituição sob 
condição suspensiva, ninda não realizado. · 

Art. 1593. Os credores do herdeiro que, em prejuizo 
delles, renuncia a herança, podem ser auctorizados ju
dicialmente a acceital-a em nome elo devedor, mas 

· o remanescente, pagas as dividas, não aproveitará ao 
renunciante, e será devolvido · aos herdeiros imme-
diatos. · 

Art. 1594. O herdeiro não responde por encargos 
superiores ás forças da herança; incumbe-lhe, porém, 

Vol, V!II ao 



234 CODIGO CIVIL BRAZILEIRO 

a prova desse excesso, salvo o caso de inventario 
judicial que faça certo o valor dos bens herdados. 

Art. 1595. A renuncia da herança não se presume; 
deve ser expressa em instrumento publico, ou termo 
judicial. 

Art. 1596 A. A renuncia não poderá ser feita em parte, 
sob condição ou a termo. 

Art. 1597. O que renuncia a herança é considerado 
como se nunca houvera sido herdeiro. Mas, este 
facto não o inhibe de pedir os legados deixados em 
testamento. 

Art. 1598. Nlnguem póde succeder representando o 
herdeiro que renuncia. Se, porém, elle for o unico 
legitimo da sua classe, ou se todos os outros da 
mesma classe renunciarem a herança, poderão os 
filhos virá successão por direito proprio e por cabeça. 

Art. 1599. Na successão legitima, a parte do que 
renuncia a herança accresce aos outros da mesma 
classe, e, sendo elle o unico dessa. classe, é ella devol
vida aos da subsequente. 

Art. 1600. 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. 1601. A acceitação ou a renuncia podem ser 
retractadas por violencia, erro ou dólo. 

Art. 1602. Póde tamhem ser retractada a acceitação, 
quando a herança se acha diminuída em mais da· me
tade, pela descoberta de testamento ignorado no mo
mento da acceitação. 

CAPITULO IV 

DA HERANÇA JACENTE 1 

Art. 1603. Não havendo testamento, 'a h;rança é ja
cente e ficará sob a guarda, conservação e adminis-
tração de um curador: • 1 

I. Se ô fallecido não deixar conjuge, nem her
deiro descendente, ou ascendente, nem collateral suc
cessivel notoriamente conhecido. 

II. Se os herdeiros, descendentes ou ascendentes, 
renunciarem a herança, e não houver conjuge, ou col- . 
lateral succescivel notoriamente conhecido. 

Art. 1604. Havendo testamento, obserevar-se-ha ·o 
disposto no artigo antecedente: 

I. Se o fallecido não deixar conjuge ou herdeiros, 
descendentes ou ascendentes. 

II. Se o herdeiro nomeado não existir ou não ac
ceitar a berança. 

III. Se occorrendo qualquer dos casos indicados, não 
houver collateral successivel, notoriamente conhecido. 

IV. Se não houver testamenteiro nomeado ou o no
meado não acceitar a testamentaria ou não existir, ve .. 

• 
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rificando-se, além disso, qualquer das hypotheses dos 
numeras anteriores. 

Art. 1605. Serão declarados vacantes os bens da 
herança jacente, se, praticadas todas as diligencias le
gaes, não apparecerem os herdeiros. 

§ unico. A declaração não poderá fazer-se antes 
de um anno, a contar da conclusão do inventario. 

Art. 160S. A declaração da vacancia da herança não 
prejudicará os. herdeiros que legalmente se habili
tarem; mas, decorridos trinta annos da abertura da 
successão, o Estado onde ella se verificou adquire o 
domínio dos bens arrecadados, os quaes passarão ao 
domínio da União sómente quando no Districto Fe
deral tiver sido aberta a .successão. 

CAPITULO V .,,,. 

· DOS QUE NÃO PODEM SUCCEDER 

Art. 1607. São excluidos da successão: 
I. Os herdeiros que houverem sido auctores ou cum

plices em crime de homicídio ·voluntarjo, ou tentativa 
deste, contra a pessoa de cuja successão se tratar. 

II. Aquelles que a accusarem calumniosamente em 
juízo, ou incorrerem em crime contra a sua honra. 

III. Aquelles que, por violencia ou fraude, a impe
diram de livremente dispôr dos bens em testa
mento ou codicillo, ou obstaram a execução desses 
actos. · 

Art. 1608. A exclusão do herdeiro deve ser decla· 
rada por sentçnça em acção ordinaria movida por 
interessado na successão da pessoa fallecida. 

Art. 1609. Aquelle que tiver sido excluído da he
rança, 12,oderá ser a ella adrnitticlo, se a pessoa offendida 
e de c~ja •successão se tratar, assim o tenha resol
vido por ,.acto authentico ou ,por testamento. 

Art. it:>10. O excluído da successão é obrigado a 
restituir os fructos e rendimentos que houver per" 
cebido dos bens tia her!lnça. 

Art. 1611. Os effeitos da exclusão são pessoaes. Os 
filhos e descendentes do herdeiro excluído succedem 
como succederiam. se elle houvesse fallecido. 

Art. 1612. Sã.o validas as ·alienações de bens here
ditarios e os actos de administração legalmente rea
lizados pelo herdeiro excluido da successão; mas, 
fica salvo aos demais coherdeiros, _se tiverem sido 
prejudicados, o direito de demandai-o por perdas e 
damnos. 

Art. 1613. O herdeiro excluído terá~ direito de re
clamar indemnização por quaesquer despesas feitas 
com a conservação dos bens hereditarios e de cobrar 
llS dividas que tenha contra a herança. 
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Art. 1614. O pae ou a mõ.e excluida da successão não 
_.terá direito ao usufructo, nem á administração elos 
bens crue nella couberem a P,eus filhos menores, nem 
á successão eventual dos mesmos bens. 

TITULO II 

Succei;;,;;ão legitf1na. • 

CAPITULO I 

DA ORDEM DA VOCAÇÃO HEREDITARIA 

Art. 1615. A successão legitima é deferida nu se-
guinte ordem: 

I. Aos descendentes. 
II. Aos ascendentes. , 
III. Ao conjuge sobrevivente. 
IV. Aos collaternes. 
V. A' Uni.ão ou aos Estados. 
Art. 1616. Na linha descendente, os filhos succedem 

por cabeça e os- outros descendentes por cabeça ou por 
estirpe, conforme se achem ou nõ.o no mesmo grão. 
· Art. 1617. -Para os effeitos da successão, aos filhos 

legittmos são equiparados os legitimados, os naturaes 
reconhecidos e os adoptivos. 

§ 1. 0 O filho natural reconhecido na constancia 
do matrimonio de que proveiu prole legitima, só 
tem direito á metade da herança partilhada ao filho 
legitimo ou legitimado. t 

§ 2. 0 O filho adoptivo, se concorrer ~om legitimos,
sobrevindos á uclopção, terá sómente direito á metade 
do quinhão que couber a cuda um destes. 

Art. -1618. Não havendo herdeiros da classe dos des
cendentes, são chamados â successão os aslententes. 

Art. 1619. Na classe dos ascendentes, o g1~áo mais 
prox1mo exclue o mais remoto, sem dis tincção de 
linhas. 

Art. 1620. Havendo igualdade de gráo e diversidade 
de linha, a herança partir-se-ha por metade, entre 
&mbas as linhas. 

Art. 1621. Fa.llecendo o filho adoptivo sem descen
dencia e vivendo seus paes e o adaptante, aos pri
meiros cabe a totalidade da herança. 

§ unico. Na faltu, porém, dos paes, devolve-se o 
herança ao adoptante, que prefere aos outros as
cendentes naturaes do fallecido. 
- Art. 1622. Os ascendentes illegitimos succedem aos 
seus descendent-es, nos mesmos casos em que estes 
lhes succedem. 

Art. 1623. Na falta ·de descendentes e ascendentes, 
é deferida a suocessõ.o ao conjuge sobreviv<;Jnte, se ao 

•' 
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tempo do fallecimento do outro coujuge com elle 
cohabitar. . 

Art. 1624. Na falta de conjuge sobrevivente, ou 
incidindo elle na incapacidade prevista no artigo an
terior, serão chamados á successão os collaterues 
até o decimo grão. 

Art. 1625. Na classe dos collateraes, os mais pro
ximos excluem os mais remotos, salvo o direito de 
representação concedido aos filhos de irmãos. 

Art, 1626. Concorrendo á herança do fallecido irmõos 
bilàteraes com irmãos unilatPraes, cacfa um destes 
herdará _metade do que herdar cada um dos irmãos 
bilateraes. 

Art. 1627. Se .com tio ou tios. concorrerem filhos 
de irmão unilateral ou bilateral, terão elles, por di 
reito de representnção, a parte que caberia a seu pai, 
se vivo fosse. 

Art. 1628. Concorrendo á herança só irmãos unila
teraes, consanguíneos, ou só uterinos, herdarão em 
partes iguaes. 

Art. 1629. Na fulla de irmuos, herdarüo os filhos destes. 
§ 1. ° Con·correudo ó. herança sómente filhos de 

irmãos t'allecidos, herdarão por cabeças. 
§ 2. 0 Se concorrerem filhos rie irmãos bilateraes, com 

filhos de irmãos unilnleraes, cada um destes herdará 
a metade do que herdar cada um daquelles. 

§ 3. 0 Ss todos forem Olhos ele irmãos unilateraes, 
consanguíneos e uterinos, ou só consanguíneos, ou só 
uterinos, herdarão em partes iguaes. 

Art. 1630. Nuo ha direito de successão entre o 
adqptado e os parentes do adoptànte. 

Art. 1631. :C.-ão S·Jl~revivendo conjuge nem parente 
algum successivel, ou tendo elles renunciado a heranca, 
esta se devolle ao Estado onde era domiciliado· o 
fallecido, ou á União, si era o seu domicilio o Dis
tI'icto ·Federal. 

:e ,. 

• CAPITULO II 

nmÊrro DE ni~PRESENTAÇÃo 

Art. 1632. Dá-se o direito de represen lação quando 
a lei clwma certos parentes de · uma pessoa füJlecida 
a succeder em todos os direitos em que essa pessoa 
succederia, se viva fosse. 

Art. 1633. O direito de representnçüo dá-se na linha 
rec'.a descendente, mos nunca nscendente. 

Art. 1634. Na linha transverEol só EC dá o "'direito 
de representaçilo em favor dos filhos · de irmãos do 
fallecido, quando concor.rem com algum irmão do 
me,mo fnllecido. 

A,;t. 1635. Os representantes só podem herdar, 
co.no Laes, o qutêl herdaria o representado, se vivesse. 

..., 
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Art. 1636. O quinhão do representado será dividido 
·por igual entre os seus representantes. _ 

Art. 1637·. O que renunciou á herançe de uma 
pessoa poderá represental-a na success5o de outra. 

TITULO III 

Successão tesúunenta••ia 

CAPITULO I 

DO TESTAMENTO EM GERAL 

Art. 1638. Considera-se testamento o acto revogavel 
pelo qual alguem, de conformidade com a lei e com 
as solemnidades nella estahelecidas, dispõe, para depois 
de sua morte, de todo o seu patrimonio ou parte d' elle. 

CAPITULO II 

DA CAPACIDADE PARA FAZER TESTAMENTO 

Art. 1639. São incapazes de testar: 
I. As mulheres menores de quatorze annos e os 

homens menores de dezeseis. 
II. Os loucos de todo o genero. 
III. Os que não estiverem em seu perfeito juízo no 

momento de testar. 
IV. Os surdos-mudos que forem inhibidos de fazer 

conhecida a sua vontade. 
Art. 1640; O filho familias com capacHlade testamen

taria, só não póde dispôr dos bens pro{ectidos. 
Art. 1641. A incapacidade superveniente não inva

lida o testamento efficaz anterior; nem a capacidade 
superveniente torna efficaz o testamento feito iurante 
a incapacidade. 1. 

CAPITULO III 

DAS FÓRMAS ORDINARIAS DO TESTAM~NTO 

SECÇÃO I 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 1642. Este Codigo reconhece como testamentos 
orclinarios: 

..... ~ # 

I. O publico. 
II. O cerrado. ff 
III. O particular. 
Art. 1643. E' prohibido o testamento conjunctivo, 

seja simultaneo, reciproco ou correspectivo. 

., 
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Art. 1644. Não ha outros testamentos especiaes além 
dos mencionados no Capitulo V deste Titulo. 

Art. 1645. Os agentes consulares brazileiros poderão 
•servir de official publico na celebração e appro, ação 
dos testamentos de brazileiros, em paiz extrangeiro, 
guardadas as disposições deste Codigo. · 

SECÇÃO II 

TESTAMENTO PUBLICO 

Art. 1646. 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 . 
· II. Que as testemunhas se achem presentes a todo 

o ado. . 
III. Que depois de escripto o testamento seja lido pelo 

official, na presença do testador e das testemun.has, ou 
pelo testador se o quizer, na presença do official e das 
testemunhas. . 

IV. Que em seguida á leitura, seja o acto assignado 
pelo testador; pelas testemunhas e pelo official. 

As declarações do testador devem ser feitas na 
lingoa nacional. 

Art. 1647. Se 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. 1648. C. official publico, na fé do seu oftlcio, de
clarará no testamento como foram cumpridas, es
pe3ificando-as, todas essas formalidades. 

§ u ·co. Faltando algumas das sobreditas formali
dades, serà nullo o testamento e o official publico 
responSf).vel civil e criminalmente. 

Art. 1649. O gue puder fazer as suas declarações · 
de viva voz e veriticar pela leitura que foram fiel
mente consignadas estará habilitado a testar publica
mente. 

Art. 1650. Quem fôr inteiramente surdo, mas souber 
ler, deverá ler o seu. testamento; e, se não souber, 
designará a pessoa que o ha de ler em seu lugar, 
na presença das testemunhas. 

Art. 1G51. O cego só póde fazer testamento publico, 
que será lido em voz alta duas vezes, uma ne,Ie or
ficial, e outra por uma das testemunhas, ãesignp.da 
pelo testador, devendo ser. esta circumstancia espe-
cialmente mencionada no testamentc1. · .., 
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SECÇÃO I1l 

'l'ESTÁMENTO CERRADO 

Art. 1652. São requisitos essenciaes do tesla.mento 
cerrado: 

I. Que seja escripto pelo testador ou por outra pes-
soa a seu rôgo. . 

II. Que seja ossignado_ pelo testador . 
III. Que não sabendo ou não podendo o testador 

assignar, seja assignado pela pessoa que lll'o escreveu. 
IV. Que o testador o en,tregue ao offkial perante 

testemunhas em numero, pelo menos, de cinco. 
V. Que o official, perante as testemunhas, pergunLc 

ao testador se é aquelle o seu testamento, e se o 
ha por bom, firme e valioso, quando o testador não 
se tenho. antecipado em declaral-o. 

VI. Que, logo em presença das testemunhas, o 
official faça o instrumento de approvação, decla
rando nelle que o testador lhe entregou o testa
mento e o tinha por seu, bom, firme e valioso. 

VII. Que o instrumento de approvação comece logo 
e immeclintumente no fim do testamento. 

VIII. Que, não havendo lugar na ultima folha 
escri[lla do testamento para nelle começar o instru
·mento de approvação, ó official ponha no testa
mento seu signal publico e assim o declare no in~ 
strumento. 

IX. Que o instrumento de approvação seja lido 
pelo oflicial, assignado pelo. mesmo, pel"as teste
munhas e pelo testador, se souber ou :µ,uder assignar. 
·x. Que, não sabendo ou nao pode1~do o testador 

assig111n·, assigne por elle uma dasc testemunhas, 
-declarando ao pê da assignatura que o faz n rogo 
elo testador, por não saber ou niio poder assignar. 

XI. Que o tabelliüo cerre e Cjsa o testamente+: depois 
de concluido o instrumento de approvação. ' , 

Art. 165!3. Se o officiol tiver escripto o testamento n 
rôgo do testador, podol-o-lla não obstante opprovar. 

Art. 1G54. O testamento púde ser escripto em lingun 
nacional ou extrangeira pelo proprio testador ou por 
outrem, a seu rôgo. A assignatura deve ~empro ser do 
punho do testador, ou de quem escreveu o testamento. 

Art. 1655. São inhabeis para dispôr dos seus bens 
em testamento cerrado os que não sabem ou nüo 
podem ler. 

Art. 1656. Póde fazei-o o surdo-mudo, comtanto 
que'· s.;;;Pi:Jodo escripto, assignado e dotado de sua mão, 
e que ao apresental-o ao ofpcial publico, perante os 
cinco testemunlps, escreva no dorso do papel on do 
envolucro que aquelle é :c,eu testarnentó, para o qual 
vem pedir a approvação do official publico. 

Art.. 1657. Depois de approvado e cerrado, será 
o testamento entregue ao testador, e o official lan-
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çará no seu livro, nota do lugar, dia, mez e anno 
em que o testamento foi ·approvado re entregue ', 

Art. 16"58. Pôde o testador conserval-o em seu 
poder, commetter a guarda delle ao proprio official, 
ou a pes~oa ou estabelecimento de sua confiança. 

Art. 16~,9. Este testamento s~rá aberto pelo juiz que 
o mandará cumprir, se não encontrar vicio externo 
que o torne suspeito de falsidade, sendo registrado 
na repartição competente e archivado no respectivo 
cartorio. 

SECÇÃO IV 

TESTAMENTO PARTICULAR. 

Art. 1660. São requisitos essenciaes do testãmento 
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. 

III. Que seja lido perante as testumunhas, e, de
pois .de lido, por e11as assignado. 

Art. 1661. Por morte do testador, será o testa
mento publicado em juizo com citação dos he:i:deiros 
legítimos. 

Art. 1662. Se as testemunhas forem corrtêstes sobre 
-0 facto da disposição, ou ao menos sobre a sua lei
tura perante ella::,, e se reconhecerem as -proprias 
assignaturas otl signaes, assim como a do testador, .. 
.será confirmado o testamento. · 

Art. 1663. Faltando até duas. das testemunhos, por 
morte ou auseri.ia em lugar não sabido, o testamento 
pôde ser conArmado, se as tres restantes forem con-
testes, nos terntos do artigo antecedente·. · · · · 

Art. 1664. O testamento particular pôde ser escripto 
Bm Iingu&. extrangeira, comtanto que as testemunhos 
a comp~h~dam. 

• SECÇÃO V 

TESTJtMUfülAS TEióTAMENTARIAS 

Art: 1665. Não podem ser testemunhas em testa-
mento: 

I. Os menores de quatorze annos. 
II. Os loucos de todo o genero. 
JII. Os surdo-mudos e os cegos. 
IV. O herdeiro insfüuido, seu conjuge, e os filhos 

sob o patrio poder d~ instituído_. . . . . . ~ ~ 
V. O pae ou a mae, sob CllJO poder estiver15 msti

tuido. 
VI. Os irmãos do herdeiro irisútnidoj se todos esti

verem sob o pa trio poder. 
VII. O.s kg1:itarios, salvo quanto ao auto de uppro

-vação do testamento cerrado. 
Vol. YIII 31 
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CAPITULO IV 

DOS CODICILLOS 

Art. 1666. Por um simples acto particular, escripto,. 
datado e assignado por pessoa capuz dt'l testar, poderá 
ella deixar determinações especiaes sobre o seu enter-ro
ou sobre esmolas de pouca monta a certas e deter
minadas pessoas, ou aos pobres em certo lugar· 
indeterminadamente, assim como fazer legados de· 
roupas, moveis ou joias, não muito valiosas, de seu uso-
particular. . 

Art. 1667. Esses actos, salvo direito de terceiro, 
valerão como codicillos, quer o autor deixe testa-· 
mento; quer não. 

Art. 1668. Do mesmo modo tambem se poderão no
mear ou substituir testamenteiros; 

Art. 1669. Os actos desta especie podem ser revo:-
gados por outros iguaes, ou por qualquer especie de
testamento posterior, que não lhes füça referencia, 
confirmando ou rnodificondo. 

Art. 1670. Se o codicillo estiver fechado, deverâ ser
aberto ~o mesmo modo que os testarnentqs. 

CAPITULO V 

DOS TESTAMENTO~ ESPECJAES 

SECÇÃO I 

TESTAllIENTO :MARITIMO 
( . 

Art. 1671. O testamento a bordo dos navios nacio
naes, de guerra ou mercantes, em viagem de alto 
mar, será· feito pelo commandante ou escriyãocda em
barcação, que reduzirá a escripto a declaração do tes
tador ou a escreverá sob seu dictado, pera0te duas 
testemunlrns presentes a todo o neto, ai5signado pelo tes-. 
tador e pelas testemunhas escolhidas de preferenci:a. · 
entre os passageiros. 

§ unico. Si o testador não puder escrever, assig·narâ 
por elle uma das testemunhas, declarando que o faz 
a seu rogo. 

Art. 1672. O testador póde tambem escrever seu 
testamento ou mandar escrevel-o por outrem. No pri
n'!.etro cnso, será o testamenio assignado pelo test~dor ; 
no s~oo, p':lr quem o escreveu, com a declaração 
de que o faz a. seu rogo. 

§ 1. 0 O testarre~nto assim feito será. pelo testador en
tregue a.o com mandante ou escrivão de bordo, perante 
duas testemunhas, que reconheçam e entendam o 
testador, declarando este no rn6smo acLo ser seu tes
tamento o escripto apresentado. 
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§ 2. 0 O commandante ou o escrivão o receberá e, 
em seguida, certificará abaixo .delle todo o occorrido, 
datando e assignando com o testador e as testemunhas. 

Art. 1673. O testamento maritimo só terá effeito se 
o testador morrer durante a viagem ou dentro dos 
tres mezes que seguirem ao seu desembarque em terra, 
onde poderia fazer outro em fórmo ordinaria. 

Art. 1674. O testamento não se reputará feito no 
mar, bem que no curso de uma viagem, se, ao tempo 
em que se realizou, havia o navio chegado a algum 
porto de possh·el communicação com a terr~ . 

SECÇAO II 

TESTAMENTO MILITAR 

Art. 1675. O testamento dos militares e das pessoas 
ao serviço do Exercito, em campanha, dentro ou fóra 
do paiz, ou em praça sitiada, ou com as communi-

. cações cortadas, póde ser feito, no lugar em que não 
houver official publico, perante duas testemunhas, ou 
tres, se o testador não souber ou não puder assignar,fa
zendo-o por elle a terceira testemunha, pelo modo se-
guinte: . 
. § 1. 0 Se o testador pertencer a corpo ou secção de 

corpo destacaµo, o testamento será escripto pelo re
spectivo commondante, ainda que official inferior. 

§ 2. 0 Se o testador estiver em tratamento no hos
pital, o testamento será escripto pelo respectivo offi
cial de snude ou pelo director do estabelecimento. 

§ 3. 0 Se o testador fôr o oflicial mais graduado, o 
testamento será escripto por aquelle que o substituir. 

Art. 1676. S~o testador souber escrever, poderá fazer 
testamerito de seu proprio punho, comtanto que o 
date e assigne por extenso, e o apresente aberto ou 
cerrado, na presença de duas testemunhas ao auditor 
ou ao official de patente, que para esse fim o substituir. 

§ un o. • O auditor ou o official, a quem o dito 
testamento fôr apresentado, ·escreverá em qualquer 
parle ·dene uma nota do lugar, dia, mez e anno em 
que foi apresentado. ºEsta nota será assignada por 
elle e pelas ditas testemunhas. 

Art. 1677. E' nullo o testamento militar, tres mezes 
depois da volta do testador a lugar onde possa testar 
em fórma ordinaria, salva a hypothese do artigo an
terror, paragrapho unico. 

CAPITULO VI <~ -<..:-. 

DAS DISPOSIÇÕES TESTA:.\1ENTARIAS EM GERAL 
n 

Art. 1678. A no~eação de herdeiro ou Iégatario · 
póde ~er feita puro e simplesmente, debaixo de con~ 
dição, para certo fim ou modo, ou por ce1 ta causa • 
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Art. 1679. A designação do tempo em que deva 
começar ou cessar o direito do herdeiro, salvo nas 
disposições fideicommissarias, ter-se-ha por não es
cripta. 

Art. 1680. Quando a disposição fôr susceptivel de 
varias interpretocões deve-se preferir aquella que 
melhor asE:egure o cumprimento da vontade do tes
tador. 

Art. 1681. E' nulla a disposição: 
I. Que institue herdeiro ou legatario sob a ·condição 

captaloria de que elle faça igualmente em s2u tes
tamento alguma disposição em favor do testador ou 
de outrem. 

II. Em favor de pessoa incerta que não possa ser 
determinada. 

III. Em favor de pess0a incerta que deva ser deter-
minada por terceiro. · 

IV. Que deixa a arbitrio de terceiro ou do herdeiro 
a determinação do valor do legado. 

Art. 1682. Vale, porém, a disposição: 
I : Em favor de pessoa incerta que deva ser deter

rninuda p ir terceiro dentre diversas pessoas menci
onadas pelo testador, ou pertencentes a urna familia, 
ou a um corpo collectivo, ou a um estabelecimento 
por elle designado. 

II. Em r~muneração de .serviços prestados ao tes
tador por occasião de sua ultima rnolestia, ainda 
quando· fique, a arbitrio do herdeiro ou de terceiro, 
a determinação do valor do legado. 

Art. 1683. A disposição em favor dos pobres em 
geral, ou dos estabelecimentos particulares de caridade 
ou ele assistencia publica, entende-s• a f'avor dos 
pobres do lugar do domicilio do testador ,ào tempo 
em que este morreu, ou dos estabelecirnintos ahi exis
tentes, salvo se constar claramente que era sua intenção 
favorecer os pobres de outro lugar. Nestes casos, as 
instituições particulares preferirão sempre ás.: plfolicas. 

Art. 1ô8L O erro na designacão da pessoa do her
deiro, elo legatario, ou da cousa legada a?mulla a 
üisposição, salvo se, pelo contexto do testamento, ou 
por outros documentos ou factos inequivocos se puder 
verificar a. identidade da alludida pessoa ou cousa de
signada pelo testador. 
~ Art. 1685. E' valida a disposição para a creação de 
uma funda<;:5.o nos termos do art. 27 da Parte Geral. 

Art. Hi86. Se muitos herdeiros forem nomeados 
sem detérminação da parte que a cada um caiba, 
-« l•~r>~nç.~ será partilhada igualmente entre todos. 

A~õ'l. Se o testador nomear certos herdeiros 
individualmente, e outros collectivamente, a herança 
será dividida . (l\n tantas quotas quantos forem os 
individuos e O$ grupos désignados. 

Art. :iG88. Se forem determinadas as quotas de 
cada herdeir0, e não absorverem toda a herança, 
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o remanescente pertencerá aos herdeiros legilimos, 
segundo a ordem da successão hereditaria. Se não 
existirem herdeiros legítimos, esse remanescente per
tencerá aos instituídos, que só prefirirão ao fisco. 

Art. 1689. Se forem determinados os quinhões de 
uns e não os de outros herdeiros, assignar-se-ha, 
com egualdade a estes ultimas o que res~ar, depois 
de saLisfeitas as porções heriditarias dos primeiros. 

Art. 1690. Quando o testador dispuzer que deter
minado objecto da herança não pertenç.n ao herdei
ro instituído, passará aos herdeiros legitimas. 

CAPITULO VII 

DOS LEGADOS 

Art. 1391. E' nullo o legado de cousa alheia ; mas 
se a cousa legada, que não pertencia ao testador no 
momento de fazei' o s~u testamento, se tiver depo:s 
tornado sua por qualquer titulo, terá effeito a dispo
siçlio, como se ao tempo do testamento pertencesse ao 
testador. . 

Art.. 1692. Vale o legado de cousa pertencente ao 
herdeiro ou Jegatario encarregado de entregai-o. 

Art. 1693. Se a cousa legada, sómente em.parte, per
tence ao testador, ao herdeiro ou legatario, só terá 
effeito o legado em relação a essa parte. 

Art. 1694. O legado de cousa movel indettrminada, 
incluída em certo genero, será valido, ainda que tal 
cousa não exista entre os bens do testador ao tempo 
de sua morte. · 

Art. 1695. ,i,e o testador legar cousa propria, desi
gnando-a sipgulo.rmente, só valerá o legado se ao 
tempo de stúf morte tal couBa se achar entre os bens 
dn herança. Se, porém, a cousa existi!' no patrimonio 
do testador, mas em quantidade inferior o do legado, 
este ~al<!rá Eómente em relação á quantidade exis
tente. 

Art. • 1696. O legado de ·uma cousa ou quantidade 
qne deva ser tire.da 'de um lugar determinado, só terá 
effeito se ella for achada no referido lugar, e, achan
do-se em quantidade inferior, sómente a respeito desta 
valerá o legado. 

Art. 1697. E' nullo o legado de cousa certa que, 
ao tempo do testamento, já era do legatario, ou 
que posteriormente lhe foi tl'ansferida gratuitamente 
pelo testado!'. 

Art. 1698. O legado de credito ou de quitaç~e 
divida vale ~ómente até a importanci~ ou 
outro no tempo da morte do test~dor, e o herdeiro 
satisfaz este legado entregando ao1 l3gatario o res
pectivo titulo. · 

§ unico. Este legado não. comprehende as dividas 
posteriores á data do testamento . 
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Art. 1699. O legado feito a um credor sem que 
se. refira ú divida do testador, não será considerado 
compensação da me12ma divida. Do mesmo -modo 
vale integralmente esse legado, se o testador, que 
posteriormente contrahiu uma divida para com o le
gatario, a solveu antes de fallecer. 

Art. 1700. O legado de alimentos comprehende o 
sustento, curativo, vestuario e a habitação durante 
a vida do legatario, e as despesas de educaçã,), 
-quando feito a um menor. 

Art. 1701. O legado de usufructo sem determinação 
de tempo entende-se feito por toda a vida do legatari0. 

Art. 1702. Se aquelle que legar . alguma proprie
dade lhe ajuntar depois novas acquisições, estas, 
ainda que contiguas, não se comprehendem no im
movel legado, salvo expressa declaraca.o em contrario 
do testador. ~ · 

§ unico. A dispos"ição deste artigo não se applica 
ás bemfeitorias necessarias, uteis ou voluptuarias 
feitas no predio legado. 

CAPITULO VIII 

D03 EFFEITuS DOS LEGADOS E SEU PAGAMENTO 

Art. 1703. O legado puro e simples confere ao 
legatario, desde a morte do testador, o direito, trans
rnissivel aos seus successores, de pedir a cousa le
gada aos herdeiros instituidos. 

§ unico. Não pôde, porc\m, o legatario tomar posse 
da cousa legada por autoridade propria. 

A'rt. 1704. O direilo de pedir o legado nllo se 
exerce emquanto pende liLigio sobre fi vali.dade do 
testamento; e nos legados condicionaes e! a prazo, em
qminto pende a condição ou não se vence o prazo. 

Art. 1705. Com os fructos que produzir, a cousa 
legada é devida ao legatarlo desde o dia &a 14.norte 
do testador. 

§ unico. O legado de dinheiro só vence juros do 
dia em que a pessoa obrigada 'a p.restal-o foi con
stituida em móra. 

Art. 1706. Se o legado consistir em renda vitalicia 
ou pensão periodica, uma ou outra começará lambem 
a eorre1· desde a morte do testador. 

Art. 1707. No legado de quantidade determinada 
e pagavel periodicamente, o primeiro período come
çará egualrnente da morte do testador e ó legat!)-rio 
t:.::"' 4,ireito á prestaçi'.í"o correspondente. ao per10do 
em"' qti~~e proprio fallecer, 

Art. 1708. A~. prestações per1odicas só podem ser 
. exigi.das no tetpio dos periodos correspondentes, 

salvo se forem deixadas a titulo de alimento. Estas 
deverão ser pagas por . adiantarrento, sempre que o 
testador não dispuzer o contrariu, 

o 
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Art: 1709. Se o legado consistu 1:;r.o r.:ouss deter

minada pel-o genero, compete a escolhu ao herdeiro 
que não será obrigado a dar a melhor, nem tambem 
:ioderá dar a peior. 

~rt. 1710. A mesma disposição deve ser observada 
qui:. "ldo a escolha tiver sido deixada a arbítrio de, ter
ceiro, e se este nno quizer ou 11ão puder fazel-a, com
petirá· "l escolha ao juiz que a fará na fórma do 
artigo t. 'ltecedente. 

Art. 1', '1. Se a opção foi deixada ao legatario, este 
poderá esc,~Iher a cousa melhor que houver na he
·ranç.a; e st_ nesta não existir cousa da qualidade da ' 
legada, o he.'deiro deverá dar-lh'a do genero deter
minado pelo 'estador, observada a disposiçã.o do 
.art. 1709. 

Art. 1712. No legado alternativo presume-se dei
xada ao hndeiro ,' opção. 

Art. 1713. Se oh, rdeiro ou legatario a q~em couber 
a opção fallecer anlL e, de fazei-a, este direito trans
mittir-se-ha ao respec''ivo herdeiro. 

A opç~o, porém, umc. vez feita, será irrevogavel. 
Art. 1714. Instit.uidos Vc."ios herdeiros, sem declarar 

o testador os que devem sdisfazer os legados, en
tende-se que todos ficam resp~~~"aveis em proporção 
dos res.pectivôs quinhões. 

Art. 1715. Se fôr imposta a um ou mais ~ • .:::-rleiros 
.a obrigação de satisfazer os legados, somente estt;:, . 
ficarão responsaveis p~ra com os legatarios. 

Art. 1716. Se algum dos leµ:ados consistir em cousa 
pertencente a um dos herdeiros, só a este incumbirá 
pagal-o, com regre!'-so contra os outros herdeiros pela 
Tespectiva contribuição, salvo disposição expres~a do 
testador em ·controrio. · 

Art i 717. ~s despesas e os riscos da entrega do le
.gado correm. por conta do legatario, se o testador não 
·dispuzer o contrario · 

Art. 1718. A cousa legada deve ser entregue com 
os s, 1s accessorios, no lugar e no estado em que se 
.achar no5momento da morte do testador, e passará ao 
legatario com todos os encargos nella impostos. 

Art. 1719. Appli~a-se ao legatario o disposto no 
.art~ 1183. · • 

CAPITULO IX 

DA CADUCIDADE DOS ~EGADOS 

Art. 172). Caduca o legado: 
I. Se o testador transformar a cous~~ 

modo que não conserve mais a fórma, ne .r:omi-
nação que tinha. 

11. Se o testador alienar por qualq r titulo a ,20usa 
:legada . ou partê della, ficando sem effeito nesta par ~e o 
legado . 

' 
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III. Se a cous!l perecer ou for evicta em vida do tes
tQ.dor, ou depois da morte deste, sem culpa do herdeiro. 

IV. Se o legatario for excluido da successão nos 
termos do art. 1607. 

V. Se o legatario fallecer antes do testador . 
.Art. 1721. Se o legado fôr de duas ou mais c0usas 

alternativamente, e algumas d'ellas perecerem, subsis
tirá o legado nas restantes. Perecendo só parte de uma 
cousa, será devido o resto. 

CAPITULO X 

DcmIREITO DE ACCRESCER ENTRE HERDEIROS E LEGATARIOS 

Art. 1722. Effeitua-se o direito de accrescer entre 
herdeiros, quando estes no mesmo testamento e pela 
mesma disposição, são conjunctamente chamados á 
successão sem distribuição dos respectivos quinhões. 

Este direito tambem competirá aos legatarios quando 
nomeados conjunctamente em uma mesma cousa indi
viduada, ou quando o objecto legado for insusceptivel 
de divisão sem risco de deteriorar-se. 

Art. 1723. Considera-se feita a distribuição dos 
quinhões p~lo testador, quando este designa a cada um 
dos nomeados SIJ-ª..Jll!Ota, ..Q.Q__s_e_u objecto. 

Art. 1724. Se um dos · herdeiros nomeados morrer 
antes do testador, renunciar aJ:ierança, ou d'ella for ex
cluído, ou se a condicção sob a qual tiver sido insti
tuído não se realizar, o respectivo quinhão, salvo o 
direito do substituto, reverterá em favor dos co-her
deiros conjunctos, ou dos herdeiros legitimas, nos 
termos do artigo seguinte. 

Art. 1725. Quando não se effeitua o '!iireito de ac
crescer, a _ quota vaga do herdeiro nom~ado transmit
te-se nos legítimos. 

Art. ·1726. Os co-herdeiros a quem nccrescer o 
quinhão do que deixou de herdar, ficam ~ujE/;,tos ás
obrigações e encargos que pesavam sobre o mesmo-. 

-Art . 1727. Quando não existe o direito .de ac
crescer entre os co-legatarios, a quota do que faltar 
reverte ao herdeiro ou legatario pes~oalmente encar
-regado de satisfazer o respectivo legado, ou a todos 
os herdeiros, em proporção dos respectivos quinhões, 
se o mesmo legado tiver l3ido deduzido da herança. · 

Art. 1728. Legado o mesmo usufructo a diversas 
pessoas conJunctaménte, a parte do que faltar nccresce 
nos co-legatarios. Se, p::>rém, não houve conjuncção 
entre estes, ou se, apezar de conjunctos, só lhes foi 
~~i_JJJ.n,_1:1. _ certa partê do usufructo, as quqtas dos 
que Jal.ll:trmfi consolidar-se-hão na propriedade, á me
dida que ell~s f(il."em faltando. 

Art. 1729. A ijdisposição do art. 1723 applica-se 
tanto a.o herdeiro, como ao co-legatario a quem apro· 
veitar a caducidade do legado ou de uma parte delle-

. 
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. CAPITULO XI 

DA CAPACIDADE PAB.A ADQUIRIR POR TESTAMENTO 

Art. 1730. Podem adquirir por testamento as pes
soas existentes ao tempo da morte do testador, e que, 
não forem por este Codigo ·declaradas incapazes. 

Art. 173l. São incapazes absolutamente: os não 
concebidos ao tempo da morte do testador, excepto os 
filhos de pessoas determinadas por este e existentes 
ao tempo da abertura da successão. 

Art. 1732 . Não podem lambem 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 legatarjos, o disposto no n. VII do art. 1665. 

III. A concubina do testador casado. 
IV. O official publico civil ou militar, o comman

dante e o escrivão perante quem for feito, ou que 
fizer ou approvar o testamento. 

Art. 1733. As disposições em favor das pessoas i11-· 
capazes são n.,ullas, ainda quando simuladas em fórma 
de contracto oneroso, ou feitas em nome de inter-
posta pessoa. · 

Reputam7se pessoas interpostas o pae, a mãe, os-' 
descendentes e o conjuge do incapaz. 

Art. 173L A capacidade do herdeiro e do legatario 
é sómente exigida no momento da devolução da he
rança. 

CAPITULO XII 

,nos HERDEIROS NECCES3ARIOS 

Art. 1735. O testador que tiver descendente ou as
cend,ente successivel, não poderá dispor de mais df) 
metiffi.e tl.e seus bens ; a outra pertencerá de pleno
direit~ ao primeiro, e na . falta delle ao segundo, e 
constitue a res-pecliva legitima, segundo o disposto 
no Cap. I Tit. •II deste livro. 

Art. 1736. Calcula-se a p"Jrção disponível pela somma 
dos bens existentes na época do fallecimento do tes
tador, deduzidas as dividas e as despezas de funeral. 

Calculam-se as legitimas, addicionando-se á me
tade dos bens existentes em poder do testador, as. 
doações por elle feitas a seus descendentes. 

Art. 1737. A legitima dos herdeiros de que trata 
o art. 1735 não póde ser onerada com c.;2,i~S.
cargos ou legados, nem ser substituida n eiro, 
quando haja outros bens partiveisfna herança. 

Art. 1733. Se o testador deixar a metade disponivel 
ou algum legado a herdeiro nece$sario, este não per
derá Q direito á legfüma. 

Yol. VI[l 32 
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Art. 1'i'39. Os parentes collateraes serão excluídos 
da successão pelo simples fllcto de ter o testador 
<lisposto de seus bens sem. os contemplar. 

CAPITULO XIII 

DA REDUCÇÃO DAS DISPOSIÇÕES TESTAMENTARIAS 

Art-. 17 40. Entende-se qne o testador institui o os 
herdeiros legítimos no-restante de sua quota disponível 
quando houver disposto sómente de parte della. 
~ Art. 17 41. As disp8sições que excederem a metade 

-disponivel serão reduzidas aos limites della. 
§ 1 °. Verificado o excesso _ das disp11sições tes

tamentarias sobre essa metade, serão reduzidas pro
cionalmente os quotas do herdeiro ou herdeiros nellas 
·instituidos, quanto bastar; e se não bastar, tambem 
as dos legatarios entre si, em proporção ·ao valor de 
cada uma. 

§ 2°. Se o testador, prevenindo o caso, dispuzer que 
certos herdeiros ou legatarios sejam inteirados de 
preferencia, a reducção far-se-ha nos outros quinhões 
ou lPgados, observando-se a respeito destes a. ordem 
estabelecida. no pnragrapho anterior. 

Art . 1742'. Quando o Jgfill,o _s_qjeito á reducção con
sistir em predio divisivel, Jar•se-lla a reducção pela 
divisão proporcíonal do mesmo predio. 

§ 1°. Se a divisão não fôr possível e o excesso d,) 
legado fór de mais de um quarto do valor do predio, 
o leg1üario deixarú 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 !ornando-lhes 
o excesso em dinheiro. 4 ' 

§ 2°. Se o legatario fôr ao mesmo tempo herdeiro 
necec:sario, poderá inteirar sua legitima no mesmo 
immovel de preferencía aos outros, sempre q_ue ~ma e 
a parte subsistente do legado absorverem o "v0Io1• do 
mesmo. " 

CAPITULO XI~ 

DAS SUBSTITUIÇÕES 

Art. 1i43. E' .licito substituir outra pessoa ao herdeiro 
ou legatario nomeado para o caso-de um ou outro não 
querer ou não poder acceitar a herança ou legado. Esta 
alternativa se presume ainda que o testador só se refira 
~~,,e;_ .r\~JS casos. 

Art. ~· licito tambem substituir muitas pessoas 
a uma só ou vicfí'::·versa, e ainda substituir com reci
procidade ou serrtl'ella. 

Art. 1745. O substituto fica sujeito ao encargo ou 
condição imposta a,') substituído, quando outra não 
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fôr a intenção manifestada pelo testador, ou resultar da . 
natureza do encargo ou condição. · 

Art. 1746. Se entre muitos co-herdeiros ou legatarios 
de partes desiguaes fôr estabelecida substituição reci
proca, a proporção dos quinhões fixada na primeira 
disposição, entencler-se-ha tambem mantida na segunda. 
- Se, porém, fôr inclui~a mais alguma pessoa na 
substituição, com as outras anteriormente nomeadas, 
o quinhão vago pertencerá em partes iguaes aos 
substitutos. 

Art. 1747. Póde tambem o testador instituir her
deiros ou legatarios por meio de fideicommlsso, 
impondo a um, que é o gravado ou fiduciario, a 
obrigação de transmittir a outro, que é o fideicom
missario, a herança ou o legado, por sua morte, ou 
em outro tempo e ainda sob certa condição. 

Art. 1748. O fiduciario tem a propriedade da he
rança ou legado, mas restricta e resolu vel. 

§ unico. Tem, porém, obrigação de fazer o inven
tario dos bens gravados, e, se lh'o exigir o fidei
cornmissario, de prestar caução em segura11ça da 
restituição dos mesmos. 

Art. 1749. O fideicommissario póde renunciar a 
herança ou legado, e, neste caso, o fideicornmisso 
caduca, ficando' os b-ens propriedade pura · do fidu
ciario, se não houver disposição contraria elo testador. 

Art. 175'). Se o ficleicomrnissal'io acceitar a herança 
ou legado, terá direito a parte que accrescer em 
qualquer tempo ao fiduciario. 

Art. 1751. O fideicomrnissario responde pelos en
cargos da herança que ainda restarem quando vier 
n successão. 

Art. 1752. Caduca o fideicommisso, se o fideicom
missario mo,rer antes do fiduciario, ou antes'de rea
lizar-se a c01iJ_ição resolutorJa do direito deste ultimo. 
Neste caso a propriedade consolida-se no fiduciario 
nos termo~ do art. 1749. 

Ar\ q.'>3. São nullos as ficleicommi.ssos além do se-
gundo grao. · 

Art. • 1754. A nulliclade da substituição não preju
dica a ínstituição, ijUe valerá sem o encargo reso-
lutorio. • 

CAPITULO XV 

DA DESHERDAÇÃO 

Art. 1755 . Os herdeiros necessa rios podem ser pri
vados de sua legitima, ou desherdados, em to(J.os 
os casos em que podem ser excluídos ~~

Art. 1756. A desherdação só póde ser ordenada 
em testamento e com expressa de ração de causa. 

Art . '1757. Ao herdeiro institui o ou· aquelle a 
quem aproveita a desherdação incumbe provar a 
.legitimfdade e veracidade <ln causa declarada. , 



252 CODIGO CIVIL BRAZILEIRO 

Não sendo provada a causa da desherdaçãõ, serão 
npllas a instituição ou as disposições que prejudi
cam a legitima do desherdado. 

Art. 1758. Além das causas mencionadas no art. 
1607 autorizam a desherdação dos descendentes por 
seus ascendentes : -

I. Offensas physicas aos ascendentes. 
II. Injuria. . 
III. Deshonestidade da filha que vive na casa pa

terna. 
IV. Relações illicitas com a madrasta ou com opa

drasto. 
V. Desamparo do ascendente em alienação mental 

ou grave enfermidade. 
Art. 1759. Dão lugar à desherdo.çõ.o dos _ ascen

dentes pelos descendentes, palo mesmo modo, as se-
guintes: -
. I. Oftensas physicas ao descendente. 

II. Grave injuria. 
IH. Relações illicitas elo ascendente com a mulher 

do filho ou neto, ou. com o genro ou marldo da filha 
ou neta. 

IV. Desamparo do filho ou neto affectado de alie
nação mental ou grave enfermidade. 

CAPITULO XVI 

DA REVOGAÇÃO DOS TESTAMENTOS 

Art. 1760. O testamento póde ser revogado pelo 
mesmo modo e fórma por que póde se~feito. 

Art. 17R1. A revogação do testamentct póde ser total 
ou parcial. 

§ unico. Se a revogação fôr parcial, 011 se o testa
mento posterior não contiver clausula revo_gntoria 
expressa, o anterior -sub3iste em tudo q~e ½ão f"ôr 
contrario ao posterior. , 

Art. 1762. A revogoçã:., produzirá seus effeitos ainda 
que o testamento posterior co.duq\1e 1,or exclusão, in
capaçidade ou renuncia do her,ieiro nelle nom~Rdo; 
mas, não assim, se fór declarado nullo por deficiencia 
de solemnidades. 

Art. 1763. O testamento cerrado que o testador abrir 
ou dilacerar, ou fôr abert11 ou dilacero.do com seu con
sentimento, haver-se-ha como revogo.do. 

-Art. 17134. A superveniencia de descendente su~
~·'üyel ao testodor, qne não o tinha ou ignorava 
·tel~lo fez o testamento, rompe-o em todas 
as suus dispos)r;ões, se o descendente superveniente 
sobreviver ao _\:stador. 

Art. 1765; Rompe-se tambem o testamento feito 
na. ignorancia de existirem outros herdeiros neces
sarios. 
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Art. 1766. Cessam as disp')sições dos artigos ante 
cedentes sempre que o testador dispuzer de sua 
metade, sabendo da existencia de herdeiros neces
sarios ou desherdando-:Js sem declaração de causa 
legitimo.. · 

CAPITULO XVII 

DO TESTAMENTEIRO 

Art. 1767. O testador póde nomear um ou mais 
testamenteiros, conjunctos ou separados, para da
rem cumprimento ás suas gisposições de ultima 
vontade. 

Art. 1768. O testador póde tambem conceder ao 
testamenteiro a posse e administração da herança, 
ou de parte dello, não havendo conjuge oli 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. 1769. Se o testamenteiro tiver a posse e a d minis-' 
t ração dos bens, incumbe-lhe requerer inventario e 
cumprir o testamento. · · 

Se não lhe competir a posse e administração, terú, 
não obstante, o direito de exigir que os herdeiros 
lhe~ministrem meios necee:sarios para o cumprimepto 
áãs disposições testamentarias; e se os legatarios o 
demandarem poderá nomear á execução os bens da 
h&en~. -

Art. 1770. O testamenteiro nomeado, ou qualquer 
parte interesEtida, pôde requerer, e o juiz ordenar 
de officio a cpt m tiver o testamento em seu poder, 
que o faça registrar. · 

Art. 177!'. O testamenteiro é obrigado a cumprir 
as digtlilosi_ç_ões testamentarias no prazo marcado pelo 
testad c'rr, ~ a dar contas do que recebeu e despendeu, 
subsisti.ido .. sua responsabilldade emquanto durar a 
execuçõo do testam~to. . . 

Art. 1772. Le-1'ar-se-hão em conta oo testamenteiro 
as despezas feitas com o cumprimento do testamento 
e com o desempenho das respectivos funcções. 

Art. 1773. Sendo glozadas os despeztis por illegaes, 
ou por não conformes oo testmncnto, o testamenteiro 
será removido e perderá o premio deixado pelo testador. 

Art. 1774. Compete no testamenteiro defender a 
validade do testamento por si ou com o inventariante 
e demais herdeiros instituidos. . .-.. .. ~ 

Art. 1775. Além destas ottribuições terá~en
teiro os que lhe houverem sido confe 'das pelo testa
dor dentro dos limites da lei. 

Art. 1776. Se o testador nüo conceder prazo maior, 
o testamenteiro cum-prirú o testamento, prestando 
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suas contas dentro de um anno, contado da accei
ta'Ç~o da testamentaria .. 

Este prazo -póde, entretanto, ser prorogado por 
motivo justificado. 

Art. 1777. Na falta de testamenteiro nomeado pelo 
testador, a execução testamentaria compete ao ca
beça do casal, e na falta deste ao herdeiro que fôr· 
nomeado pelo juiz. 

Art. 1778. O encargo da testamentaria não se 
transmitte aos herdeiros do testamenteiro, nem pôde 
ser delegado; póde, porém, o testamenteil·o fazer-se 
representar nos actos judiciaes e extra-j udiciaes pol.'" 
procurador com poderes e:Speciaes. . 

Art. 1779. Havendo dous ou mais testamenteiros 
simultaneos, que tenham acceitado o encargo, cada 
um delles póde agir na falta. dos outros, mas ficam 
todos solídariamente obrigados a prestar contas dos 
bens que lhes forem confiados, salvo se o testado!.'" 
tiver descriminado as respectivas funcções, e cada 
um se limitar ás st1as. · · . 

Art. 1780. Quando o testamenteiro não fôr herdeiro, 
nem legatario, te1~ú direito a um premio, que; ·se 
não houver sido fixado pelo testador, será de um a cinco 
por cento, arbitrado pelo juiz, sobre toda a herança 
liquida, conforme a irnportancia della, e a maior ou 
menor difficuldade da .execução do testamento. 

·§ unico. Este premio será deduzido sómente da 
metade d1sponlvel, quando houver herdeiro necessario. 

Art. 1781. O testamenteiro que fôr legatario po
derá preferir o premio ao legado. 

Art. 1782. O premio que o testamenteiro perder, 
por ter sido destitui.do, ou por não ter cumprido o 
testamento, reverterá á herança., .S: 

Art. 1783. Se o testador tiver destrU,uido- toda a 
herança em legados, o testomenteiro 1.exercerú as 
funcções de cabeça de casal. ~ 

o 
o 

TITULO IV 
o 

In,.-enterJo e pnrtilh1t, 
ç, 

CAPITULO I 

DO INVENTARIO 

Art. 1784. O inventario e partilha judicines serão pro
ce~ na fórrna da legislação do lugar do domi
ciliõ'u~~:ido, observado o disposto no art. 160i e 
deverão começai:_tf1entro de m:n mez a contar da aber
-turu da successaii~, e ser. ult1tnados !}OS tres mezes 
seguintes, -salvo p1·orogaçõo deste ultimo prazo, con
c_edidu pelo juiz a reqnerimento do inventariante 
e por motivo justificado. 

" 
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§ unico. Quando o ultimo prazo deste artigo for 
excedido sem que se tenha terminado a partilha 
por culpa do inventariante, e qualquer herdeiro o 
reclamar, poderá o juiz destituir aquelle do cargo e 
prival-o do premio a que tiver direito, se for testa
menteiro. -

Art. 1785. No inventario devem se descrever com 
individuação e clareza todos os bens da herança~ 
assim como os alheios nella encontrados. 

Art. 1786. Esses bens serão avaliados por peritos 
nomeados a aprazimento das partes. 

§ unico. Consideram-se partes legitimas para no
mear peritos os herdeiros maiores, e os represen
tantes dos menores incapazes. 

Si houver divergenci·-i. entre os peritos o juiz no-
meará o terceiro que desempate. · 

CAPITULO II 

DÁ ..PARTILHA 

Art. 1787. O herdeiro póde- pedir a partilha ainda 
.que o fallecido o tivesse prohibido. 

Podem tarnbem pedil-a os cessionarios e credores 
do herdeiro. · · 

§ unico. Nõ.o obsta á partilha o facto de estarem 
os herdeiros ou algum delles na posse de certos bens 
fr1nt~e~~,is. safyo se tiver decorrido o prazo de 

· Art. 1788. Se os herdeiros forem maiores e capazes, 
poderão fazar, partilha amigavel por instrumento pu
blico, termo 11os autos de inventario, ou escripto par
ticular- homo~gado pelo juiz. · 

Art. 178~. Quando os herdeiros não estiverem de 
acco:ado, ou algum delles for menor ou incapaz, a 
partill a ~êrá judicial. 

Art. •179Q. Na partilha deve-se observar a maior 
~gualclade, não só quanto ao valor, mas ainda quant<;> 
a natureza e C[t1'6Iid!lde dos bens . 

Art. 1791. E' valida a partilha feita pelo pae, por 
acto -entre vivos ou de ultima vontade, comtanto que 
não prejlldique n legitima dos herdeiros necessarios. 

Art. 1í92. 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,~ •· - · 
nheiro, o excesso de seus quinhões. · -• · 

Art. 1793. Os herdeiros que es · verem na pos~e 
dos bens ela herança, o cabeça do ,asal e o im1en
tariante deverão trazer ao ace11vo os . fruetos' e ren
dime11 tos q1.1e houverem percebido desde a abertura 
da successão ; terão direito ás despesas necessarias 

• 
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e uteis por elles feitas, e responderão pelos damnos 
e prejuizos occnsionados por dolo ou culpa. 

Art. ii94. · Quando uma parte da herança consistir 
em bens situados noutro lugar, distante do do inven
tario, litigiosos ou de difflcil ou morosa liquidação, 
poder-se-lia fazer no prazo legal, a partilha dos que 
o não forem e·cteixar os outros paro urna ou mais so
bre-partilhas posteriores, sob a guarda e adminis
tração do mesmo ou de inventariante diverso, a npra
zlmento da maioria dos herdeiros. 

Tamllem ficam sujeilos á sobre-partilha os sonegados 
e quaesque!' outros bens da herança que se desco
brirem depois da part.ilha. 

CAPITULO III 

DOS SONEGADOS 

Art. 1795. O herdeiro que e:onegar bens da herança, 
deixanao de os descrever no inventario, quando este
jam em seu podei' ou de outrem, com sciencia sua, ou 
omittil-os na collação que d'elles deva fazer, ou deixar 
de reslítuil-os, perderá o direito que sobre elles lhe 
competia. 

Art. 1796. Se o 1.mctor da sonegação for o proprio 
inventariante, será, além disto, destituido de suas 
funcções, desde que se prove a sonegação ou elle negue 
a existencia dos bens quando indicados. 

Art. 1797. A pena de sonegados só póde ser reque
rida e imposta em acção ordinaria. 

A sentença obtida por um dos herdeit0s aproveita 
aos demais. · 1, I 

§ unico. A acção de sonegados pôde i.;er tambem 
proposta pelos credores da herança. "' 1.\:. 

Art. 17~8. Se os bens sonegados não forem i;_estl
tüidos, por não existirem ·mais em poder do so.'J.eg>Jnte, 
deve este pagar o valor dos mesmos com perdas e 
damnos . '- • 

Art. 1799. A argu~çlío de sonegadQS só póde ser.:., 
feita ao irwentariante depois de encerrada a descripção 
dos bens, com u declaração de não existirem outros 
por ínventarinl' e partir; e ao herdeiro, depois de 
declarar nos autos que os não possuía com a obrigação 
de conferir. 

CAPITULO IV 

~ -
~ DAS COLLAÇÕES 

Art. 180(). A co1lação tem por fim egualar as legi
timas dos herdeiros . Os bens conferidos não au
gmentam a metade_ disponível. 

. . 
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Art. 1801. Os descendentes, que concorrerem á sue-
cessão do ascendente commum, deverão conferir as 
doações ou dotes que delle receberem em vida. 

§ unico. Se ao tempo do fallecimento do doador 
ou doadores, os donatarios jú não possuirem os 
bens doados, trarão á colloção o seu valor. 

Art. 1802. Os filhos dotados pelo pae ou pela mãe ou 
por ambos juntamente, ou que delles receberam doa-
ções concorrerão ú partilha. 

Art. 1883. São dispensados da collação os dotes ou 
os doações que o doador determinar que saiam de sua 
m etade, comtanto que não a ~ccdõ.o, computado O· 
seu valor ao tempo da doação. · 

Art. 1804. A dispensa dn collação póde ser dada ou 
por testamento ou no proprio titulo da doaçãó. 

Art. 1805. O que renunciou a herança, ou foi della 
excluido, deve, não obstante, conferir as doações rece-
bidas para o fim de repor a parte inofficiosa. 

§ unico. Considera-se inofficioc:a a parte da doação 
ou do dote que exceder a legitima e mo.is a me-
tade disponível. 

Art . 1806. Quando os netos succerl erem aos avós, re-
presentando seus paes, trarão ó collação o que os ditos 
seus paes deviam conferir, ainda que não hajam her-
dado. 

Art. 1807. Os bens doados ou dotados, quer sejam 
immoveis, quer sejam moveis, serão conferidos pelo 
valor certo ou pela ·estimação que delles houver sido 
feita na do.ta da doa~ão. _ 

§ 1 °. Se nüo constar o valor certo 'do nclo da doação, 
8erão os bens doartos avaliados com relação ao tempo 
em que ellu foi feita e por esse valor conferidos. 

§ 2°. As bemfeitorias accrescidas aos bens doados ,.,: 

pertencerãio herdeiro donntario, e como taes não 
ent1 arlio e collação, mas sómente o v11lor dos ditos 
bens; assi como correrão por conta do herdeiro as 
deteriorn~ i!s e perdas que sotfrerem. 

Ai . 1~08 . Não virfío lambem á collação os gastos 
ordi arft:is que o ascendente fez com o descendente, 
em qi.anto menor, na sua educação, estudos, alimen-

• _ • t~ão, vestuario, ~ratament•J nas enfermidades, en-.,,. ... xoval e despeMs de casamento, e livramento de crime 
de que foi absolvido . 

Art. 1809. As aoaçõés remuneratorias de serviços 
feitos ao asce11dente, lambem não estão sujeitos á ~ collação. 

Art. 1810. Sei1çio feita a doaçfio por ambos os con-
juges, no inventario de cada um delles, far-se-ha a 
collação por metade. 

Art. 1811. Si o herdeiro que trouxer b(éln::; ~-o-
for devedor ao fallecido, o debit_o serhr: . ado ao 
seu quinhão. 

Vol. VIII 43 " 
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CAPITULO V 

DO PAGAMENTO DAS DIVIDAS 

Art. 1812. A herança responde pelo pagamento 
idas dividas do fallecido; m1s depois da partilha, os 
11erdeiros só respondem em proporção da parte que 

. lhes coube na herança. 
Art. 1813. As despasas do funeral sahirão do monte 

da herança, haja ou não herdeiros legilimos. As 
outras d3Sp3sas com suffragios por alma do fulle
cido nõ.o obrigarão a herança ou u metade dispo
nível se não forem ordenadas em testamento ou em 
-eodicillo. . 

Art. 1.:314. Sempre que houver acção regressiva de 
uns contra outros herd~iros, a parte do co-herdeiro 
.insolrnvel será repartida entre os demais proporcio-
!1almente. ' 

Art. 1815. Os credores e os legatarios podem pedir 
.que o patrimonio do fdllecido seja separado do do 
herdeiro e serão pogos de preferencia em concurso 
-com os credores do herdeiro. 

CAPITULO VI 

DA GARANTCA D03 QUINHÕES 1-IEREDITARIOS 

Art. 1816. Pelo julgamento da partilha o direito 
de cada herd'3iro passa a ter por objecLo exclusiva
-mente 03 bens qm ·ti verem sido comprehençtidos no 
-quinhão respectivo. ~ 

Art. 1817. Os co-herdeiros são recipr bamenle obri
,gados a indemniz:ir-se, no caso deevi .o dos objecto~ 
aquinhoados. "- , 

Art. 1818. Cessa esta obrigação havend~ conv,enção 
·em contrario, ou se a evicçüo acontecer pq_r C!)Jpa do 
·evicto, ou por cu usa posterior á partilha. 

Art 1819. O evicto será indemnizado p3log. co-:ller
deiros na proporção de suas quot&s hJreditarias; ma'&,.·. 
·s3 algum deUes s3 achar insolrnvel, respond3rão os 
demais co-h3rdeiros pela parte des~e na dila proporção, 
-deduzida a quota que corresponderia ao indemnisado. 

CAPITULO VII ~ 

~ 
DA NULLIDADE DA PARTILHA 

Art. 182), 4, partilho, uma vez feita e julgada, 
~ó p::>derá ~er {rrnullada por vícios e defeitos, que. 
invalidam, em geral, os acLos jurídicos. 

"-
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DISPOSIÇÃO FINAL 

Art. 1821. Ficam revogadas as Ordenações, Al vayás, 
Leis, Decretos, Resoluções, Usos e Costumes relativos 
ás materias do Direito Civil que são reguladas por este 
Codigo. 

Sala da Commissão Especial do Codigo Civil, 18 de 
janeiro de 1902. 

J. J. -Seabra, presidente, deputado pela Bahia. 
Sd Peixoto, deputado pelo Arnazonas . 
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