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SENADO . F_EDERt\I~ 

-·---·-----
PARECERES SOBRE O :E>ROJECTO DE CODIGO CIVIL A:E>RESENTADOS Á COMMISSÃO ES:E>ECIAL 

DO SENADO rOR PROFISSIONAES E INTERESSADOS 

Do Sr. Fernando Luiz Vieira F erreira 

A' illustre Commissão do Senado apt'e· 
sento al gum<~.s observações, reiteeando outras 
qne fiz sobre o projcct.o de Codigl) Civil, 
quando discuéido perante a Commis5ão da 
Cam<~.ra dos Deputados. 

Univeesalidade e unidade são predicados 
essencüies potra uma boa codificação do di-
reito c i viL · 

Í~' indispensavel quo o codigo encerre a 
solução de todos os problemas jurídicos sus 
citados pelo constante cruzamento das re
lações que se formam na vida civil e que 
tal solução se enca .eie coherente como um<~. 
theoria geometeica, para qu3 o l egisladOl' , 
dictando as leis do dire ,to, seja o prim léiro a 
se mostear obediente ás leis que regem as 
operações da intelligencia e dê aos appli
cadores da lei, juristas e teibunaes, o exem
plo llessa dialectica inco2rcivel adnürada por 
Leibnitz nas decisões dos jurisconsultos clas
sicos, Tantum nervi inest,tantum jwofimditatis. 

A univers:1lidad P. não se satisfaz apenas 
com o preceito que manda applicar nos casos 
omissos as disposições r egu !adoras dos casos 
analogos e os princípios geraas de direito, 
al'G. 7° dJ. lei preliminar; porqqe essa prv
videncia f,)j es .~abelec cda para supprir as 
lacunas da lei nas hypothe.>es imprevistas, 
multu enim nàval'e nov:t natura , e não para 
j,ust ,fl car o esquecimento de instituições já 
conhecida> c Ccltuda.,.le~s. Prae(; Digest. const. 
Declit . nobis. 

A lei não deve ser nn nc.t , offendendo a 
esthetica jul'idica, principalmente quando se 
sabe que a divergencia das opi llões, no SllP· 
pl'ir os casos omissos, soe annuLlar :t cer-

t oza do direito subsidiario, que só pôde ser 
utll com uma doutrina incontroversa, ou 
uma j Ltrispruuencia unit'orme. 

Mas, para ser complrto, o que deve com
prehender um codtgo civil? Certamente, além 
ds algumas inst ituições juridicas contempla·' 
das em todos os codigos de:;sa natureza, ou
tra,( attendidas p3la situação especial do 
cocligo relativamente aos varios departa
mento.; da forrnaçio legislat ~ v a, a cujo sys· 
tema elle pertence. 

E' prnci~o ver · todo o direito civil, lato 
sensu, ou antes todo o dire.ito p1·.ivado, como' 
um circulo lnscr ipto no perimetro da nossa 
orgar1 lzação polit .ca, para sabermos que in
sti tuições devem ou não compor os codigos 
res~ect .vos, quer de d treito material ou 
subst ant ivo, quer de direito formal ou ad
jectivo. 

Sem um golpe de vista abrangendo o con
juncto da nJssa legislação sobre o direito 
privado, o.; codigos eín qtie emprehende1·mos 
cJndensar o direito civil, commercial e pro
ceswal, federal ou estadual, hão de se pare· 
cer por força com es.;as construcções sub
mctl'inas que myriadas de animalcu los vão 
elevando sem plano racional nas proftm
dezas do Oceano. · 

Longe de attestarem o.; nossos progressos 
no conhccimenw ~P.J!O}liM:a:::tc:lii-"<M ade ju-
l'idica , essas ac -lU . a;ç·fi~ Jliegi~lw . ujo 
a morphismo refuthw\ da faltav .de' . ~o 
das relações ((ai<:>l ei civil com os outt'o' • ís,, 
tri~ tos do direit,p privado, só servirão parã.i 
medir o grão\ de my'opia com que olllá'mr!is 

{ . ,..._,-
::.~;::o~ b~<!'l't:.. ,f.?.\:'·: 
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para os artefactos jurídicos adquiridos por rei to civil e não propr.ietario pelo commm•ciai 
imitação ou por herança. ou vice-versa, credor ou não credor, con
. Ora, um povo atrazado no conhecimento forme e3te ou aquelle direito. A faculdade 
de suas leis, isto é, de seus actos1 equivale a de reivindicar a cousa. movei, emquanto não 
um povo que não sabe o que faz. E como presceever, embora o po,suidor seja de boa 
o methodo de vida, a norma de conducta., fé e a causa não tenha sido per•jida nem fur
quasi sempl'e só se consegue determinar <i ta:da., não deve ser admittida pela leí civil o 
força de longos racioci!lios, tal ignorancia negada pela ·commercial, romo faz o citado 
tl'az como consequerrcia a infracção dos pre- dect·eto no art. 27. 
ceitos mais satutarea. E como grande somma Em uma venda a credito, sem motivo 
de nor•mas jurídicas consiste na consagração ulgum que justifique tal dis.;onanciu, pelo 
legaL de uma ethica e:evadissima, por me- art. 68, lettra h, a propriedade se ha P9l' 
lhor que seja a 11ossa índole, havemos de transfm·ida ao fallido, mesmo antes da tra
passar, na opinião dos que nosjulgaeem pela dição, si não foi reservada pelo vendedor e 
nossa jurisprudencia, por um povo sem mo- si este não foi induzido á venda por dolo do 
ralidade. comprador. 

Portanto, devemos ter o maior empenho Este dispositivo enxertado em outro sys-
em oxhibir uma legislação que demonstro ao toma jurídico pó1e ser excellente, mas a, 
menos o perfeito coiJ.becimento das nossas diversidade que offerece em relação ao 
acquisições jurídicas e das relações que re- nosso direito civil constitue uma extrava
sultam da respectiva situação . hierarchica gancia iuqmtliticavel, salvo si revog-ou intei
nos quadros da elaboração legislativa. rameute o principio romuno-trad,tion·:btcs et 

O numero, a energia, a intimidade dessas tcstccap·:on-;:btls dominia r encm trans{enmtur; 
relações augmentam á medida qtre diminue ma~ nes>c caso acha·se pessimamente collo
a distancia entre os departamentos jurídicos. cado em uma lei mercantil. 
E' assim que as relações entre os ramos do Quanto ás relações do direito civil com o 
direito privado, civil. commercial e pro- processual dos E~tados, é preciso não olvidar 
cessual são tão multiplas e intimas, que que só é propriamente processual o que diz 
talvez ·o ideal deva ser compendia[-as em respeito ás formalidade> e prazos do pro
um codigo tmico de direito privado. . cesso, nunca o direit'> do autor considerado 

Mas isso no presente está muito longe de em seu contendo, nem as responsabilidades 
constituir uma necJssidade pratica, sobre· do réo e seu patrimonio para com elle. 
tudo· nas condições aétuaes da nossa sciencia Evitando usurpações entre os pod!3res da 
e com a constituição politica adaptada pela União e dos Estado.>, o Codigo Civil deve in
Rapublica. dicar as regea~ de direitCJ substantivo que 

Quanto ás relações entre . o dire~to civil e um exame superficial faz parecerem auje· 
o commercial, uma vez que adaptamos o ctivas, por se acharem nos codigos proées
systema que os discrimina, o que cump:·e suaes dos paizes onde não ha dualidade legis
fazer logo depois de decretado o Coligo !ativa. Na Frànçu úU ll [t Itulia, é indi!ferente 
Civil é rever e shuplifica t· o direito merc .. t.n- que as prJvas consideradas em sua naturez:1. 
til, eliminando nelle quanto for. propria· se achem no codigo civil ou no de processo, 
mente civil e pondo-o de accordo CJffi os porque o legislado!' dos dous codigos sendo o 
principias do novo codigo em tudo que não mesmo,tem mais ensanchas para attender á 
dever constituir uma. excepção em favor do symetria e uffinidade das materi.as. 
commercio. Mas o nosso duali.smo legistut ivo colloca· 

O Codigo Commercial ele 1850 contém, co mó I nos em circumstancias especiaes, quan to a 
se sabe, um grande numera de disposições essn e a muitos outras pontos que em dieeito 
d~st~n.a~as a supprir o silencio das nossas civil analysa.rei se6uindo os artigos do pro· 
J.ers Cl vts; essas no que forem contrur.iada.s jecto. 
:pel'os artigos do Codigo Civil devem·se ter 

1
1 A respeito dessas .rageas de d rei to sub- . 

como revogadas, mas por isso mesmo quan-. stantivo com apparencia de adjectivo-como 
tas duvida~ surgirão para se saber si este ou l no !at .m, bonurn,justum, cequum,-por terem 
aquelle a~t1go do Codig·o Commevciul encer'-1 applicação peatica quando se recorre ás au
r~ um. ~rmc.pio de direito privado ou uma 

1 
toridadeil judiciarias, convém que o Codigo 

d.ISP?Siçao peculiar ao commerdo não at- Civil estabeleç:.~. que ellas são obrigatol'ias 
tmgrda pelo novo codigo ! paru os Estados, mesmo nos pPocessos movi-

Por outro lado o decreto sobre fallencias, dJs perante as judicaturas locaes, não ob
de 1890, contém pt•incipios incompatíveis stante s9 acharem consagradas nas leis pro
com os do direito civil contempo1;aneo, em ces3uaes da União Fedet•al. Com effeito, si 
ma terias que só por este deviam ser regula- uma regr•a é de direito civil material, que 
das, para. se não dur,como acontece, u ubsur- importa que ella seju inserta no Codigo Civil 
do de um indi.vidüo ser pro:prietar io pelo di.- ou na lei :pPoceswul da União, quanclo Q 

-
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legis~ ador é o mesmo e tem competencia -majores in aliqtta parte sttp(!-rare. Con~t, 
para decreta.l-a ~Si , por affi nida.ic ou attrac- Deo auctore § 6°, P 1·ae{ I, De conceptio'('l-e Di-
ção de materüts , a regra p::t.ssou da lei civil gestorum ad Tribonianum. · 
para a proces3ual, sem perder a sua índole 
substantiva, ella obt·lga <t todas as justiças LEI PRELIMINA~ 
do paiz, sendo conveniente, para remover 
duvidas, que o legislador federal as;;im ó A1·t. to 
declare. . d' d fi -< a) Deve pas;;ar para o Co ígo, on e car,. 

O et'ro dos qu3 julgam de natureza formal como penultimo, sob a epigraphe- Disposiçc"t'o 
todas as regra~ jurídicas ordinariamente in- final, to poi·que a lei preliminar .sendo 
scrtas nos codigos processuaes faz pensar no dist inc ta do Codigo só deve conter disposições 
individuo. qtl.e considerasse · sat1-w nome sub- applicaveis ás 'leis em geral: o lugar das ql!e 
stantivo. só porque o visse tratado por ·são peculiares ao Codigo Civitê o seu pro
Burnouf a proposito da segunda dec linação pr _0 arti culado; dos 12 artigos prefixados do 
dos subJtanti voa. G1'ammai?·e latine § 7. Codice c .:v;:te nenhum se applica exclusiva-

Neste assumpto, o Codigo Civil não póde mente a essa lei italiana; 2• porque em 
ser omisso, principalmente quando o proje- noss'tl paiz é uma tradição legiEJlativa collocár · 
cto vae além da doutrina modet•ada que a dis}JOsição ·sobre obrigatoriedade entre os 
Qefendo, pois de3conhece a competencia le- ultimas artigos da lei. Cod. Com. art . . 912; 
gislati va dos Estados em lll ltterias pro;,Jria- Cod. Penal art. 411; dec. n. 1.030, organisação 
mente processuaes por se trata t• · do s ~m- da justiça do Districto Federal, art. 206; 
p!es movimJnto da acção civel, de suas for- dec . ln. 181, sobl'e o cásamento civil, art. 108, 
malidades externas, de sJus prazos; por- etc. 
quanto em certos casos estabelece a acção b) Ficando o art. 2° como 1°, colloqtie-se 
ordinal'ia, como no arL 227, por exemplo. depois d3lle o seguinte: 
Entl'etanto, a primeira lei judiciaria do Es- Art. 2 .o A le·; que niío fixm· otttro tempo 
pirito Santo, o ~ecreto n. 9, de 3 de agosto será obJ··:·gatoria depo-::s de publ(cada offic·;al
de 1892, nã~ conhece eSSB typo de acção, mente, c-::nco d-::as na Cap·'tal Federal e no 
tendo creado, para os cas.os qüe não tiverem E ;tado do Rio de Janeiro, ttm mei nos Es~ados 
procPsso especial, uma acção summaria com nuw-::timos clq R-::0 Grande do No~·te para o 
cinco dias para a contestação, contados da sul, e no de llfnas Geni:es, e tt·.es me.z-es em 
citação e da entrega da copia dos documen- lodos os outros. 
tos, vinte para · as provas, assignados em Paragrapho unico . Nos pa·i:zes estrange·::~·os 
audiencia, ,e quarenta e oito horas para alie- a obt·-ig ttO?·iedade começa~·â c::nco dias depo{s 
gações finaes, sem replica nem treplica . da chegada do primeiro con·eio expedido da 

Si não se deve exagcr<Lr o · dlreito que Capftat Fede1·o,l após a pubUcação. 
têm os Estados de legislarem sobre pt•oces.. I-Ia tola a conveniencia em incluir na lei 
so, porque afinal a acção cível não é mais preliminaT' um ar tigo que substitua o to .do 
do que um acto jur il .co de direito civil, que decreto n . 572, de 12 de j alho de 1890, cuja 
normalmente àeve competir ao mes mo le- instlfficienci , fez Carlos de C:trva.lho consi
gis: ador, todavia, não ob;tante ser um jus doral' ninla em vigor a, ord. I, 2, lO Nov. 
singulare, é um direi to eviden temente cou.. Consol. art . 14 Letra d. Portanto , o systema 
ferido aos Estados pela Constituição da Repu- que proponho não só se justifica pelas tra· 
hlica e, portanto , ina.lter:wel ao arbHrio das dic'õcs do nosso direito, como pela inviola-
legislaturas ordinarias. bilidade do out ro, attestados pelos fétctos. 

O que cumpre é segregar das le is es ta~ Para prJduzir um carta effdito, podeodo-
rl uaes de processo tudo quanto não pertencer sa substituir o acto do Governo pelo simples 
à parte dynamica da acção, por aifectar a decurso do tempo, não ha que heoitar, é-pre
indole do direito em li tígio, ou as responsa- fer ir o t0mpo.-Vede os T 1·abo,lhos da Comm. 
sabilidades das pJsso J.s e bens dos Iiti·· da Cam . elos Dep. li, p. 364 . 
gantes. Quanto ao p.tr<J gr<1pho unico, cuja dou-

Com e:>tas co :1siderações preliminares, pas- trina em sub ;tancia foi hrUhautemente de
soao exame do ar :.icu lado do projecto, assi- fendida pelo Depub do Azevedo Marques, 
gnalando o que me parece dig ,lo de occupar não é incortoz, nem injur idico, como so 
a attenção da illust1•ada Commi ;são do Se- di ~sa . . 
nado, a quem peço em i·elação a este p::t.recer Si a Lei preliminal', nos . arts. 2°, 8° e 13, 
que observe a recornm ::mdaç.ão do sempe1· an- paragl'a.pho unico, ma.nda observar a lei 
gu.stus Justiniano ao seu· preclaro questor : I bt•.,zi leira, mesmo em territorio e~trangeiro , 
Sed neque ex muttitucline m'cto pon, qtwd me- não ha neces;idade mais ev idente .do que a 
lit's et ceqM ::tts est juclicato?·e; cwri possit unius d.(). se de~larar o moment,a em que essa 
fo?"Sitan et deterio1·is sente?'1-t-::a et multas el o h.3ervanci11> começ<L. 
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De ce.rto não é ás · so borirnüLs estrangeiras 
que se dirige a lei brazilcirà, para. que re
conheçam a sua obriga.torieJade, mas á nossa 
ma.aist ra,tura, quando tiver de applic<J r a 
lei,"' que se tornou obrigatorla relat tvamente 
a pessoa!{ encontradas e a actos celebt'ados 
em outro palz. 
· Si não houver uma providenci<1 a respeito, 
acontecerá como na It<tlia, oncle, na falta d.e 
disposição especial, a Corte de Roma decidiu 
em outubro de 1882 que, decorridos 15 tlias 
apÓs a publicação da ·ei, a presumpção de 

·que se tornoLt conhecida regge in tutta la 
swt. forza anche in 1·aporto cli cittadini assent,' 
dal r egno. Isto é, pro3mne-se qu e em 15 
dias a lei publica la em Roma se torna co

. nhecida pelo ita!hno residente mt Coré<.t ou 
de passagem pela Nova Zclandia. 

Art. 11 

Supprimam·se nelle a palavras-e elo temlJ?· 
Ou são supertluas, porque é na propna 

lei do logar onde se realiza o aeto que vi
gora a regra ·tempus ?"egit actttm. 
· Oil são muito pouco jul'idicas perante os 

princípios do dieeito internacional pri-
vado. · 

Com elfeito, a lei nova do Jogar onde o 
a:cto foi celebrado· póde diminuir as formali
rJ_ades neeessarias para a sua validade,segun
do a lei antét•ior e declarar de modo expr·esso, 
n ominalim, o seu effeito retroactivo , r cvali
dando os actos nullvs 3-0 tempo da colebra
çã.o, par nã.o terem as formalidades Si!ppri
midas, porém com as conservadas pelo 
direíto novo. Pode mesmo acontecer ~ ue no 
paiz em que o acto se pa~sou se admitta o 
pl'i neipio da lei prussiana , citada poe Savi 
gny, D1·. Rom. VIII p. 403 , consideran .o 
yalidos os actos nullos por falta das SJlem
I)idades da lei antiga, sempee que r evestieem 
a forma exigida pela lei nova. 
Supponha-~e que na Italia apparece uma 

l'ei cons tderando -validos os casamentos r eli
giosos celeb eados an teriot· mente. Pelo a t·t. ll 
iriam us nv:>sm; j1lizes considera r nullos esses 
ca.samento.l, só porque não r evecltiram a 
fórrua da lei do tempo em que foram con
trahidos, contra a pa.remia locus 1·egi t acttm.t. 
Mas em qualquer internacionalista dJ di 
reito pl"i va.do póde-se vo1' que os meios de 
convalidaçã o dos actos- de feituos :.~s na fóema 
são us da lei do logar '-J l1 .c foram pt·aticadvs 
c nntre elles se deve contar o cffeitu r etr o
ac bivo d<t lei nova , nus p<tizes quo o a.dmH
t om quanto <i. validade dos actos. 
· Suppl'ima. -se , pois , o que, si não é expie· 

tivo, é erroneo, indubitavelmente . 

Substitua-se- neste Cocligo- poe -no 
Cocligo Civ-::l. · 

Este codigo, es ~ :1 lei, este regulamento, 
são o propi'io codigo, a ..Qr?pria l~i. o pro
prio regulamento, em CU.JO ar t10ulado so 
o.cham os demonstrativos. 

Um t•.rtigo da lei p:eliminar_ não_ I>óUe 
dize1· : o~te Codigo, quando o Cod1go C1vll é 
uma lei distincta. O mesmo diria do art . 1°, 
si não houvesse impugnad o a sua eJ!locação 
na le i preliminal'. 

CODIGO CIVÍL 

Logo depois do art. 18 da Lei Preliminal' o 
antes de começar a Parte Gel'al, deve-se in
screver Codigo Civil. (Vede o Codigo Civil 
da Italia.). 

Art. 16 n. I . 

Supprima-se o final - contanto que te
nham patr.:monio. . 

Em relação ás fundações, a clausula é ~es
necessaria , porque os àrts. 27 e sagui ntes 
deixam v~ r claro que não póde haver ftm
dação sem pat rimonio. 

Quanto ás sociedadea e assoeiaçõe.s, a con
dição tmposta é uma novidade muito pouco 
j LL. ridica . . 

Forma-se ·uma sociedade, regis ~ram-se os 
seus estatutos. Ou pelo Codigo ·ella. não póde 
aflquil'Íl' patrtmotüo e asslm imper.l~-se_, ~em 
r azão , a existencia de uma pessoa JLU'ldlCa, 
ou tem capacidacle paea adquiril·o e nesse 
'caso já 6 uma pessoa juridlc[t. 

Nunca li nem ouvi que, para exi~tir urna 
corpo mção com persooalida le jurídica , fosse 
precisa a posse de um patrimonio : ~m~ es
pecie de nascimento com bens, subst1tumdo 
o nascimenw com v ,da das pessoas namraes. 
Dttmmoclo habeat bona ao lado de si vivtts per· 
{ecte natus est. 

A1·t. 72 

Supprima-se nelle o n. I. 
O.J beo.; pertenceotef,! á Uniãa são publicos, 

al't. 68, e os bens pulJ!icos podem ::;er de uso 
commum, especial, ou dominiae.; , art. 69. 

A zuna de que trata o art. 3° da Co nsti
tuição não :;e acha entre esses ben::; , po:cque 
não pel'tcnce á União no ponto de vbta da 
propt'i Jdade ,mas no da jur1sdicção :;obra o ter
ritor io do futuro DistrictoFeder a l.E' claro que 
ne.;~ c Llisteict o haverá bens pub licas , mas, ou 
passarão de alg um Estado ou município pal'a 
o domí nio da União , ou serãu adquirido~ dos 
pa rt ieubres, mediante compra on. desapro
priação por utilidade vublica, 
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Incluil-o na enumeração do art. 72 é com
metter em direito umá incorrecção, ana loga 
á que re.mlta da concomit:l.ncia de certo.> 
qualificativos ou complementos. «0 coelho é 
um animal timido e ... o.limenticio .» 
· Com maís parülade: «Esta senhora tem um 
predio, lOO apolices e ... uma filha. » 

Arts. 78 e 79 

Entre elles colloque-se o seguinte: 
.A.rt. Os casos (le an·esto ou embcwgo, 

sequest1·o, detenção pessoal ott qualgue1· re
stricção ·imposta á liberdade pa1·a segurança 
de di1·eitos civis são os indicados nas le:s pro
cessuaes da Un:cro . 

Não_s3 objecte que a materia é processual, 
porque só é processual a fôrma, o modo de 
se preceder a embargo ou outra medida prJ
ventiva, não o caso em que d ~ve ser adm;t
tido. São CJusas differentcs o processo do 
embargo e o direito a essa medida. 

Si os .casos de sequestro fossem de alçada 
estadual, então o Codigo não deveria estabe
lecel·o no art. 240; si o permitte, é porque 
obedece a um peinc;pi o superior, quo deve 
ser formulado na parte concernente aos factos 
jurídicos. 

Competencia cumulativa da União e dos 
Estados é que não pôde ser, onde as at tri
bu.ições se acham discriminadas . 

A1·t. 90 

Substitua .. se pelo artigo seguinte : 
Art. O e?'?'o sobre a pessoa a quem se con

. (e1·e um di1·eito só invalida o acto, quando a 
c'onsidera,ção da pessoa {â1· a causa principal 
do mesmo. 

O art. 90, combinado com o 88, é peri
goso, poir; permitte anntillar todos os actos 
em _que houver erro sobre a pessoa , ou 
mesmo sobre qualidades da pessJa, com quem 
se contrac ía, ou a favor da qua l se passa o 
acto jm•idico. · 

De modo que um negociante póde annullar 
<~ venda e pedir a restituição tlo objecto, 
por ter vendido a Pedro,julganclo que vendia 
a Paulo, quanrlo em regra a consideração da 
pessoa só tem importancia tra tando-se de 
libet'alicl~vle ; . 

Em relação ao erl.'o sobre ''· pr.ssoa nos 
casamentos. são cspecia;es as disposições dos 
arts. 222 a 224. · 

parte prejudicada erre sobre uma qualidade 
essencial, bastando que o dolo tenha deter
minado o acto, tambem o dolo omissivo, 
sendo determinan te, motiva a annullação, 
mesmo que a qtialidade maliciGsament~ 
omittida não seja essencial; pois basta ser 
tal que, si fosse conhecida, o acto não se 
teria reallzado. 

Si é essencial a qualidade omittida, ella 
affecta a substancia do objecto e nesse cas9 
o erro da parte enganada constitue a .causa 
de nullidade, prevista no final do art . 89 . 
Vede Savigny, Dr. Rom IIl p. 280. 
· No n si r:'chiede che i 1·aggiri siano tali da 
fm· cade1·e la pe1·sona ci~·convenuta in uno . d~ 
quelli e1-rm·i che per se soli v·::z iano la vo
lontci , diz Emidio Mazzoni. 

Cumpre eliminar do Codigo tão improprio 
qualificativo, que constitue horrível sole- -
cismo juridico. ' 

A1·ts. 111, 112, 115 e 116 

Supprima-se nelles a palavra-chi~·ogra
pha1·ios . 

Não é só em fraude de credo-res chirogra
pharios que os ac tos do devedor insolvente 
podem ser praticados ; podem prejudicaP 
tamhem a hypothecarios,. pois umas vezes 
os bens hypothecados tornam-se inaufficien
tes, por sua depreciação, e outras por divida 
de maior valor dão-se em gaeantia bens 
menos valiosos, prestando·se ou não fiança 
pela differença . 

Além disso, segundo a linguagem elo nosso 
direito, credores cl~irographarios são só o~ 
que não gozam de preferencia no concurso, 
art. 632 do regulameoto n. 737, de 1850 . 

Ora, o facto de ser o credoe privilegiado 
não impede que o seu direito seja lesado por 
acto fraudulento do devedor insolvente. 

Então porque eu tenho privilegio sobre
umas cadeiras ve lhas, que nada valem, fico 
impossibilitado de usar da. acção pauliaua 
para annullar o acto de um inquilino que 
me Lleve uma grande quantia por alugueis 
de casa~ 

Sem duvida emquanto o credor ·pr.ivile· 
giado ou o hypothecario pode ha.vee o paga
mento pelos bens especia lmente obrigados, 
não lhes é licito recorrer á acçlio t'escisoei.a, 
simplesmente porque em tal hypothcse o de
vedor não se acha iiJSolvani;e em relação a 
esses credores. 

Mas quando o bem emponhaüo for insuffi
ciente~ Puó vale1·senc anch13 un creditare ipo· 
teca·r-io. 
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su?onlinados ; as de não fa:;m· uma causa 
i mpossivel 1·eputam-se· inexistentes. 

Pelo artigo do projecto os actos subordi
nados a condições physicamente impossíveis 
reputara-se incondicionaes, puros. 

Dar. te-hei cem mil réis, s·: mata1·es. Não 
te devo nada, embora commettas um homi
cídio . 
· Dar -te-hei cem contos s·:: os 1·-:"os co1-r-erem 
da foz para as cabece!ms. Pódes exigir o di
nheiro, porque a condição suspensiva sendo 
inéxlstente, por impossibilidade phys.ici1, a 
doação se considera pura .· E' a doutrina do 
projecto. · 

Só em 1;elação aos actos de ultima vontade 
é que, para favorecei-os, o direito romano , 
por orgão dos Sabinianos, reputava não os
cripta a contlição imposslvel que lhes fosse 
adjecta. 

A unlca innovação quo o Codigo deve in
troduzir é dar força de lei á doutrina pro
culeam, de Mello Freire, I nst . Jtw·:.s C{vZ.:.s 
III, 5, 33, reputando nullos todos os actos de
pendentes de condições physica ou juridica
mente impossíveis, sem distinguir os actos 
cattsa mortis dos entre-vivos, pois segundo 
Gaio, lnst. · III, 98, vix idonea d{versf.tat·is 
cau-sa redd·:: potest. 

Art. 147 

Art. 188 

Em logar de affinidade alicita escreva-se 
-parentesco illegitimo. 

O projecto reproduz as expressões do de
creto n. 181, de 1890, art. 7° § 1° 2• p~rte. 

Mas que é affin idàdeillicita ~ Será opa
rentesco illegitirno ~ Nesse caso a linguagem 
é impropria, porque affioidade não se con
funde com parentesco. 

A affinidade licita é a que une cada con
juge aos parentes do outro. Art. 340 ··do 
projecto . 
. A illicita é a que resu lta do coito illicito, 

vinculando c:tda um dos fornicarias aos pa
rentes do outro. 

Pothier, Du cont1·at de mar·::age, 162: 
« Lol'sque deux personnes ont commis en

semble une fornication, il nait de cette 
union illicite une espece d' affinité entr~ 
L' une de cJs porsonnes et les parents de 
l' autre. 

Elle cst fondée sm• une raison seinblable 
iL celle sur laquelle est fondée l' affinité 
propremen nt dite, qui na i d' un mariage 
consomme: ces personnes par 1e commerce 
charnel, ·quoique illicite qu'elles ont en
semble, deviennent_una caro. Saint Paulle 
dit expressément en sa premiére ép'itre -aux 
Corinthiens, ch. VI. 16: An nescitis quoniam 

No n . IV falta a palavra 
depoi~ de ascendente. 

descendente logo qui adhcm·et me~·et?-ic;:, unum cor-pus effic·:·tur, 
erunt quo que duo in carne una? 

Cette espeee d'affinité forme entre las per
sonnes entre lesquelles elle a été contractée, 
un empêchement dirimant du mariage qu'el
les contracteraient ensuite. · 

E' notavel que tratando-se ele uma lei 
tão import;:tnte se tenha perpetuado nas tres 
fórmas tomadas successivamentc pelo pro
jacto um descuido typographico havido na 
impreS:;ão do projecto revisto pela Com
missão de jut•lsconsultos. 

Le concile de Trente a restreint cet empê
chement au premíer et au second degré de 

em cette affini té ; et en cela elle, etc o» Si a omissão foi propos ital, estamos 
presença de umi1 doutrina aleijada. 

A~·t. 174 

Esta noção, sem ser desenvolvida, como 
faz Pothier, sa acha em Borges Carneiro, 
Dir. Oiv . § 104, e Lafayette, Dit·. de Fam., 
pag. 24. 

Fique assim redigido o n. Ill : Mas ser <t esta affinidacle a de que trata o 
Antes de julgada a evicção. art. 188 do projecto ~ 
<~: Pendendo <Loção de evicção», parece que Nesse caso é um artigo defeituoso: 1°, por-

~\ prescripção corre emquanto ella não é in- que não cogita üo parentesco illegitimo, 
tentadiJ,, porque acção pendente é a que está 2° porque só pcrmitto a confi~sã.o espontanea 
sendo movida em juízo. Mas o pensamento elos ascendentes, quanto l\ afnnidade illicita . 
do artigo é qu~ a prcscripçã.o só ·comcco a Em relação ao parentesco illegi.timo,pOl'· 
coner depoi s do julgamento da evicção, que que não permittir que uma mnlller possa 
fórma uma condição suspensiva para a ex- impedir o casamento ele sua filha natural 
istencia do direito do comprador. ·com um irmão eons'mguineo, filho legitimo 

No§ 4° n. li mude-se o final-elo dia doca
samento para-do dia em que tive1·em sciencia 
do casamento . 

Si o prazo deve-se contar do casamento, 
,então é o easo de augmental-o, passando-se o 
numero para o § 5• ou 6° . 

do mesmo pae ~ · 

Quanto á affinidade illicittt, a ser admit
tida como Impedimento, si um pae, por ter 
copulado com uma mulher, póde obstar o 
casamento ele seu filho com ella, o mesmo se 
de\'e i1clmittir por parte do descendente, si 
gosou de uma dama com <t o qmtl seu ascen· ' 
dente q1,1er se maridar, 
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Em relação ao paren~esco illegit im o,a defi
ciencia da 2"' parte elo § l o do m·t . 7 do 
decreto n. 181 fez Car los de Carvalho 
augmental-o no a:c t. 1.413, paragrapho unico 
da Nova Consol-:"dação, contemplando o refe
i•ido parentesco. 

A modificação quo proponho não cogita da 
affinidade i llicita , mas a conservar-se o im
pedimento que della resulta, o artigo deve 
ncar assim redigido : 
. Art. 188. O parentesco illegit-:mo só se póde 
prova1· por con fi ssão espontanea dos ascendentes 
da pessoa impedida, que, si outro efte·ito lhe ncTo 
quuerem da1 ·, podenio fazel o em segtedo de 
j.ustiça.Do mesmo modo póde-se provo.1· a affi· 
nidade illic·;"ta pelos ascendentes att descen
dentes da pessoa impedida. 

Paragrapho uni co. A fil iação natural, etc. 
. . 

Mt. 215 

Colloque-se logo depois do art. 219. 
A simples inspecção do projecto faz ver 

que o art. 215 per tence ao grupo dos a !'t igos 
que vão de 218 a 220 . . 

Art. 217 

Accrescente-se-lhe o seguinte: 
Par. ~grapho uni co. Este di1·eito não se ex

tingue si, nntes de prescnmer, o menor que 
necessitava do consentimento atting i1• a maio-
dclade ou mon·er. · 

Si não agradar esta so lüção , que cxpl'ime 
n, boa doutrina peran t e o nosso dire i ~o actual, 
embora dosconhecid<t por uma sentença pro
ferida este anno na Parallyba do Sul, em 
acção movida por Pereira Nunes contnt 
FrankliJt, seu filho, então consigne-se no 
Codigo a soluçã.o opposta: 

Paragrapho uni co. Extingue-se este d·::reito 
si, correndo o p1·azo rio art . 182, § 4• n. II, 
o meno1·, que n ecessitava elo consentimento , 
attingi1· a maioridade ou mo1"re1·. 

O que é prudente é preveu:ir em nosso 
paiz a renovação üe uma controv<>rsia que 
póde mais uma vez see resolvida como o foi 
no furo pa1·allybano, contra o parecer do 
illustrfl presidente da Comm issã.o do Se
nado. 

A1·t. 27.2 

A r cferencia que nelle se faz ao á rl;. 2'7 1, 
para substieuir n. palavra antecedente, do pro
jecto revisto pela Commissão c.os Vinte e 
Um, está e;rrada, pois deve ser ao art. 270. 

Art. 295 
Supprima-se: 
Si ha convenção expressa sobre os bêos 

extrá-dotaes, quer existentes ao tempo do 
Voi. II 

casamento, quer adquiridos depois, segue-se 
o que for pactun,do. . 

Si não ha, é incongruente mandar ' que a 
respe:to dos bens extra-dotaes com que os 
conjuges entraram para o consorcio omnis 
vitce o regimen seja o da commu.nhão, 
ar t. 294 § unico, e a respeito dos adquiridos 
se obsilrve o da communhão parcial. 

Desde que se admitte este ultimo regimen 
quanto aos adquiridos, porque não seguil- o 
tambem em r elação ás ent radas de cada con
juge, como se est abelece no art. 276 n. I~ 

Mas si os bens extra-dotaes são communs, 
porque excluir da communhão os adquiridos 
poe doação ou successão durante o matrimo
nio, como se f<trá combinando o art. 295 
com o 276 n . II~ 

A suppressão do art. 295 impõe-se, para 
se eliminarem estas distincções arbitrarias, 
ücsculpaveis unicamente na geologia das leis 
extravagantes superpostas em sedimentos 
seculares, m as imoleraveis em um mesmo 
codigo, omle revelam a ausencia de uma 
unid~tde super ior. Na hypothcse a logica se 
acha em dar ensanchas ao princ1pio do 
art. 266. 

Art. 306 

Fique assim : 
Art. Quanto às dividas passivas , ob-

se1·vc~ 1· -se-ha o seguinte : 
§ .1. 0 As elo marido, contrahidas antes do 

casamento sen""ío pagas pelos set~s bens pro
p1·ios; as c:.ontnth-:das depois set·ão pagas pelos 
bens conmmns, si na forma do a·rt . 294, pa
ragHtpho ~mico, p1·~valecm· o regimen da com
nwnhão q~tttnto aos bens ex t?·a-dotaes, salvo () 
dispo sto no m·t. 270, e pelos p?·op1·ios, si a 
communhao tiver sido excluída. 

§ 2. o As da mulher, anted01·es ao casa
mento, sercío pagas pelos seus bens extra-do
taes, e na falta destes pelos fructos dos bens 
clotaes, pelos moveis dotaes, e, em ult-imo caso , 
pelos immoveis dotaes. As contrahidas depois 
elo casamento só senío pagas pelos bens ext?·a
dotaes, mesmo communs, nos casos do at·t . 281. 

O q ne est<'L no art. 306 do projecto é outra 
quebra de pa.rallelismo. Com elfeito, si pelo 
art. 295 é a.pplicavel .aos adquiridos o dis
posto no cn,pitulo attinente á communhão 
parcial , em relação ás dividas contrahidas 
depois do casamento pelo rna.rido tambem 
devia prevalecer a. disposição do art. 280. 

Exigir, como se faz no § 3°, que, para 
obrigar os bens communs, a divida seja con
trahida conjunctamenie pelo marido e pela 
mulher é aberrar dos proprios principias 
estabelecidos polo Cocli go sobre p\)der .ma
r.itaJ e communllã.o de bens, universal ou 
parcial. 

2 
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-----------------------------------------------------------------------
Si b maridó, rico em bens communs, não 

t iver bons :proprios, as suas obrigações só 
serão gal'antidas pelo~ havcl'es dil. commu
nhão com o placet da mulher dotarb ! i\la~ 
rlão ha mbtivo pam firmar esta. singul<tri
dade. 

E' pl'eciso corrigir mais este defeito, que 
só estaria bem no começo llc uma a.etc poe
'éiéi1, como um esboço tcr<ttologico . 

Cred·:'te, P·:sones , ~:st·i labttlce fol·e librwit 
Pei·sl:~nem ... 

At-t. 373 

Déve ficar assim : 
A sentença que julga procedente a acção ele 

investigaçao prodwr os m esmos e/feito~ elo ?'c
conhecimento, mas pó:.le negar o patno podm· 
ao pae cn~ meTe qt>e hou1!e1· contestado essa 
quàliclade. 

O artigo do projecto a.pomv pcmnittc tlo
teí•mirmr-se na sentenç-a. que o ftl lw :;oj t 
cl'iádo ·o educado 1ora da. comp:whi<t do p<~e 
ou mão que houvot' conto:stado es~a quali
dade. 

Mas me parece de melhor alvitre negar 
sempre o patrio poder a quem não se acha 
em condições do ter o :fililo em sua com
panhia . 

SubsLHua-se J..!Ol' osLe: 
Ar·G. 1Yo coso de desr:;uile l itiyio.;o OH 

de annullaç<TO elo casamen t.n, o Jmt?· in poder 
compete do conjuge -:.nnocente rztte ti·ver (!posse 
dos filhos. 

Posse d0s ftlbos 1)aea. cá c pa.tl'io poder 
para a.cólú., a. mã~ com O):; filhos em ;;ua 
compa.nlüa c o paci culpado com o usufructo 
rlos bens dos filhos, é que não parece d'e lJoa 
lógi~. . 

::ii os flllws n5o llovem flc<.~.r em companhia 
do pae, ú justo que se lho 11eguc tambco:t o 
pati'io pódcr; poi ·, sendo ellc culpado c R 
mulher innoccntQ, esta se revela mai;; 
digna de presidir aos des ;.inos ela, prole, em
quan to não incorrer em algurri do.> ca~o.; de 
destituição do art. 402. 

Diz este<n·tigo, no n. Ilf, que scr<i. desl;i
tuidci do pati·ici poder o p1·ogenitor que pra
ticàr actos cont1·arios Ct moml e aos bons 
càsttirries . Com isto não se harmoniza miiito 
o ~rt. 388, coni;eevando o patrio poder, no 
caso de desquite litigioso ou ::mnullação de 
casamento, ao pae que mantinha barregã.;, 
tentou inatar a consorte, ou menospl'Czou a 
honra tle uma família com um casamento 
que sabia annull:.tvol . 

Sub~ti f.ua··So-ou o preço que os herdeiros 
e demais ·.nte?·essaclos ho~rvlkmn 1·ecebido, e/.c., 
por ou o p?·eço qtte os heJ·dei1·os e demais ~n
leressados ainda nrYo houve1·em 1·ecebido pelos 
alienado~ d_epois rlaqw;lle tempo . 

E' :L éloutrino. do art. 39 do Codigo CivH 
da I tal ia., q ne conigiu um defeito apontado 
pelos proprios fr:.mcezcs no art . 132 do 
Coct::go Civil. Nós, ao elP.bol'a.rmo;; uni codigo, 
depoi~ de hnhs ceit ic~L fe 't '.Sá lei fraoceza, 
tleix".•nos a emenda c copimnos o eero. Vede 
os Tr. da Cornpt . da Gam. elos Dep . II 
p. 365. 

A1·t, 536 

Ficjlle assim o n . IH : 
A arremataça:o em hasta puot-:.ca, as adju

dicações e 1· en~issões . 
A rcmi~são , q ll<tlldo nio é fcíi;a pelo pi·o

nl'io c:ct.:utado, impul'L<~. em 1.r"•,nsferencia 
que deve t.:onsktr do regisll·o, p ela mosma 
!'a.z.."í.o quo a vcmht em pr<tçct. 

A?-ts . 599 <.l 603 

Modi ri't'lCrn .. so, pal'a so conserv<tl' o di
r·ciLo ·1dtitd. 

Legi:;lomo:; p-u·a o Bmzil, o p·Liz do: 1<~
t il'ltnt!ios, abel't.os c clespovmLdos. Vode Bol'
ges Camciro, Dir. ()i·v., tomo IV, p. 57. 

1•: m vnz de <<co m pot'Jlü:;::;:io» de v e sei' sem 
]JJ'uhibiçlio e em v üZ de «:>Clii pormlssã.o»· 
do v c ser com zn·oMbiçao . 

.rü·ts. 652 e 653 

SubsLiLII<wt--. ·e pelo seguinte: 
Art. Resolvido o ·clomin·:.o p elo i?nzJlemento 

de comliçilo, advento tlo tenno ott outra causa 
supe1"Venie11 te, ?'cgof'IJem.-se lambem as aliena
ções e(J'ecltwclas e os onus r·eaes conceclidos 
çmtes da resolttt;(ío e o ]Jropreta·rio, em favor 
de quem e/.la se ope1·a, póde ?'eivindic(W a 
cow;a do pocle1· de qv.em a detenha. 

Não lta, mo&.iyo pam; a. respeito do termo, 
quebrar-se o p<teallelismo do art. 129. 

O al't. 653 contraria a rcgea.-Nemo plus 
juris in aliwm trans(en·e potest, q~wm ·:pse 
lwoet. Dig. L. 16, 5ci. 

Si tenho o dominia de uma cousa que 
d<Lqn1 a dez dias passa.rii neces:;arlamente 
p:;1,ra. o dominio de outro, não po~so al.iena.l-a 
validamente si não na medida do meu direito, 
c1ue e aclla reduzido a uma propriedade de 
dez d ,as . 

. ·DC}llaJ;;, qt1erem ma.ior desordem do que 
um progenitor a govema.t· filhos r1ue so 
acham na posse o companhia do outro~ 

Porventura, aquello cujo domínio é in
cerLo, si vlr<:'t ou não com o implemento éle 
uma condição que reoJolv<1 o doínüilo àe · 
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O~Ül'O, tem maiS direito do que aquc!le CUjO 
dominio futüro é tã.o certo como o advento 
elo termo de que depende? 

do art. l. 681, do projecto, não pó~e ser da 
competen~ia das l,eg.islaturas locq,es. >>,_ 

Vede os T~·. ela Uorn. ela Uarn. elos Dep. p·. 
366 c 367 . Porque o direito incerto ha do merecer 

mais garantias do quo o certo ? 

Arts. 999 e 1.000 

Entre elles colloque--se o seguinte : 

CAPITULO 

DA EXECUÇÃO El\I l'AGJUH;i'nO 

Relativamente :i arrematàção em hàstá. 
publica dos bens do de'Vedor executaqo,_ é 
preciso não olvidar que, s.i o modo de se faz~r 
a avaliação judicial, os annuncios e ihter
vt\llos das praças cçmstituem mat~ria pro· 
cessual 1·egulavel em leis estaduaes, a :Q.H· 
.cessidado jurídica a que se sujei~a o dey.~dQr 
pela venda forçada é direito ~\lbstant!yQ, 
porque desfalca os seus direi tos patrim_o
niaes. , , .:. ., . .. i 

Avaliados os beris, o valor em que foram 
es ~imados d<t a médid:J. do direito do exe• 
cutado: nesse caso, permittir que, para pa
gt\mento do ct·edor, elles sejam· vendidos 
por qualquee preço,constitue quanto ao deve
dor uma rest1'icção de direitos quo só uma 
analyse impe1·feitaconfundieia com as forma
lidades pt•ocessuaes da execução. Po etanto, 
as dotlucções nas praças successivas formam 
direito substantivo de alçada federal. 

Art. A ordem do s bens 1Ja·ra penhora, a 
inclicaçü:o dos que se acham isentos dessa rne
clida,as cleclttcções ele '1Jalo1· depois da p1·irne1:ra 
prC!ça, a aclm·iss-;biliclad.e da adjuclicaçcío , corn 
os 1'cspecti·vos abatimentos e o clireao de 1·emi1· 
os bens executados, 1·egulam-se pel-as lc:.s p1·o. 
cessuaes da Unúío. 

«A ordem paea a pen1wra não é peoces
sual, como parece, poeque se observa. na 
oceasião de executar o devedor. Tambem o 
principio de estarem ·O.' bens do devedor su
jeitos ao pagamento de suas dividas só póde 
operar por meio de umll. execução, mas nem 
por isso deixa de pertencer ao direito mate
rial, achando-se até cons<tgrêtdo no art. l.6Sl 
do projec to (l) . » 

<( A orclcm para (L penhora. nã.o é UITllL roe
maliclade pt•oceJsmLl: elltL expl'im .), mesmo 
sem proces3o algum em <Lnd;:uue nto, a posição 
rlo p<.Lteirnonio elo devellor 1·el<Lti va.mente ao 
uireito do credor.» 

« Si a sujeição dos bens ao pagamento dêl.s 
divi<l<ts é de direito mateeia.l, tambcm o é a 
isenção dos bens de um<t cla.s~e. existindo 
bens de outra sufficientcs p:tr::t. o pagamento.» 

« Tenho moveis e semoven·tes que, vendidos, 
btLsta.m pa.ra o pa :.>,amen to elo meu credo e: 
o diL·eito que me assiste do conservar os 
meus immoveis não é materia de prJcesso 
da. competencia dos legiõladoee3 estadua.e~. 
mas sim do legi:slado1' a quem a Constituiçã0 
outorgou a incumbencia de dec:etar· a res
ponsabilidade de meu patt'imonio para com 
o dieeito ceeditot'io daquelle a quem me 
obriguei cjvilmcnte. » 

« O mesmo direito tem o sujeito activo 
da obl'igação que contrahi: não lhe pos->o 
dar direitos e acções, pa;·a se p.1.gae ven
dendo-os judicialmente, si tenho clinlleiro, 
oUL'o, prata, peuras preciosas, em quanti-
dctde sufficiente. » · 

« Iclentica observação cabe a respaito dos 
lJens que nã.o podem ser panlloeados; apon
tal-os, iB·to é, <lbt•it· um11 oxcepç.io á regea 

( !) O pl'imitivo. 

O mesmo se deve dizer quanto á admissibi· 
lidado das adjudicações com os<Seus abcttimen · · 
tos, por,tue ::tffectam substancialmente_ o 
proprio direito do exequente por uma. daçao 
in soltttum que o extingue. 

Quanto ao direito de remir os bens ex
ecutados, a. sua natureza material é in
tuitiv.<L. 

Toclos os elementos elo artigo que proponlw 
constituem clir·eito substantivo, marcando a 
extet1são o os limites do direito de proprie
d::tde om conjuncção com o das obl'.ig ·.ções. 

Si o artigo se refere ás leis processuae~ da._ 
União, é porque a conveniencia de não sobre· 
carre·O'ar o CodiO'O Civil e tambem a attra
cç>,ão Ja:,l ma terias affins levam para alli estas 
normas de direito civil substantivo, enxer
tando-as em articulados proces3uaes, sem 
q nc pot• isso percam a. sua índole ou deixem 
do obrig<W as justiças dos Estados. 

A1·t. 1.399 

Addic~one-se-lhe o seguinte : 
Paeagrapho unico. Os ns. II, IV e V não se 

applicam ds sociedades ele fins 1uío economicos. 
Estas socieclacles tambem se ex tinguem, si 

(lcm·em 1·eclt1z:.clas .a menos de l'res soc{.os, sem 
prejttizo do cl-isposto no m·t. 1.364. 

Com effeito, ou as sociedades de fins não 
economicos revestem a forma anonyma e 
são eegidas pelas leis commeeciaes, <trtigo 
l. 364, ou nilo r e ve3tem esta fórma e se re
gulam pelos artigos do Codigo Civil. 

Ora, os <trligos q tte estabelecom as C<Ln
S<LS de tlissJlução de totl<LS aa sociedalles civis, 
ele 11ns economicos e não economico;, são os 
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arts . 24 na parte get'.ll e 1.399 na. especial. 
Este ultimo em alguns numel'oS é inaplic::t
vel ás sociedacles de fins não economicos. 

O n. H, extincçã.o do capih l soc ial, não 
• deve motivai' dis~ uluçào de sociedade> que 

podem existir sem capital, embora com 
aptidão legal para adquiril-o, pois nisso vae 
exactamente a. sua personalidade jurídica. 

Os ns. IV e V são de todo impt•oprios parJ. 
pôr t ermo a sociedade cujo5 membros se 
renovam diariamente . Uma so~iedarte liHe
raria não se extingue pela f<tllencia rte seus 
socios nem pela morte ou incapacidade de 
um delles. A dissolução pela renuncia de um 

socio constituil'ia uma excellente arma de 
vingança para aq uelles cujas producções não 
o tivessem applausos, tornando-se o elogio 
pouco sincero o meio p rudente de manter a 
sociedade. 

Como profissional e i ntee.;sado, porque 
nostra. res agitw·, hei CJt'respondido ao 
appello do excelso pl'J~iJen t" da Commissão 
do Codigo Civil, [lara apontat· alguns senões, 
facilmente corrigiveis em um monumento 
elaborado com patrioti.:; mo e a cujo m':lrito 
in tr inseco não devemos regatear app1ausos. 

Barra Ma.nsa, 14 de abril de 1902. - Fer
nando Ltt i z Vieira I 'e rre·:·1·o. . 



Do Sr. J. l\rL de Azevedo Marques 

O convite do Senado me anima a lembr,u< 
lhe algumas ligeiras modificações que se me 
affiguram convenientes no projecto de Codigo 
Civil. 

Fui membro da Commissão dos Vinte c Um 
na Camara dos Deputados, l'azão pela qual 
conheço, quanto possível, o projccto. Penso 
sinceramente que elle é bom, abrindo 
mão-já se vê-de pequenos defeitr.s natu
raes e inevitave,s. Em r-:lação á. maioria 
dos codigos o nosso projecto, nesse p::Lrti
cular, 6 até pouco cen.ml'avel. E' que toLla 
a obra humana não pôde ser perfeikL. 8, 
agora, confiado á reconhecid'" competencia 
e ao patriotismo ·do Senarto, é de e8perar 
que o Cc·digo BrazLlcil'o, com pe,1uenos re
toques, torne -se um dos melhot·e~ do mundo. 

Direi, rewmid.nnen te, aquillJ . sobre o 
que já tenho cogitado. 

LEI PRELIMINAR 

Ne.>ta parte, a mais discutidu. c trabu.
lhada na Camara, nenhuma alteração me 
parece conveniente ou necessaria. Coa
densa o peojJcto, ahi, não só os melhores 
como os ma.s amplos preceitos do d lr•eito 
internacional pr t vaclo, que um codigJ-com 
o seu c<J.r ·.c ter de fixidez -pó de consagrar. 

O mais convém fici1r reservi1U.o aos t ea
tados in teenacionaes. Nenlmm codigo cios 
existentes foi tão completo como o nosso 
projectú nessa materia.. E a redacç:\o (d igo-o 
com o risco U.e immodestia) ê claea c vee
nacula. 

PARTg GERAL 

DAS PESSOAS NATURAES 

Ar·t. 9°, paragr·apho uni co 

Acho inacceitaveis, nesse texto, os seguin
tes nu meros: 

« III - Pelo er.cercic-::o de emprego publico 
etfecti-vo. » 

«V-Pelo estabelecimento civil ou commer
cial, com econoinia propria. » 

E1fet5tlvameme, fazer cessar a inc<tpaci
dade dos menores por taes fi1cGOs é uma JJO· 
vidade perigosa aos proprios menores._ 

O exei·cicio de empregos pul.Jlicos etfectivo 
por menores , de 14 annos em deante, já. 
niio é l'J.l' O entec nó.;; e , pois, as emancipa
ções as~umiriarn peoporções assustadoras para. 
a. boa. organização da familia e para a co~
venient.J autoriJaU.e paterna. E que espeCie 
de em pr egos publicas serão esses 1 Sô
m :;nte o.,; fellerae:S? Ou tambPm os estaduaes 
e ainlla o.> municipaes? Si, ao menos, se 
accrcscentassem as conll.ições de ser o em
peQga.U.o maior de 18 annos e ter economia. 
propr.ia. supportar-se-lua a regra- que fi
caria, mais ou menos, eJlliparada á do 
n. I. . 

O n. V, quo é uma emenda do Sr. Fausto 
Caedoso, ainlla. menos acccitavel me pa-
1\Jce. 

O g_ ue sm·á eslabelec·:mento. c·:vn ? ! Pôde 
ser mutta. cou::>a, mas, em d1relto, nada é. 
Em todo o Ci1SO é apena$ um facto de 
na.turezi1 TRANSlTORIA incapaz de operar 
a acg_uis;ção do Jircito PERMANENTE da 
rna.iol'iuadc. 

Algucm, por exemplo, se estabelece civ_ie 
ou commercialmente com economia proprta 
ao,; 15 ou 16 annos de idade e, portanto, 
emanc ipa-se . Ma>, sois ou oito mezes depois 
abandona eSil J es tado de estabelecido, fe
chando, pJl' exemplo, o estabelecimento, si 
fôr commercial. 

Continu<J.rá. a ser ema ncipado ou voltará á 
incapacidade ? 

gis ahi questõus i11soluveis e injustift
c ~weis. 

POI'tanto, ou votaeia pela. emenda. se· 
guintc: 

« SUPPRIMAi\1-SE OS NS. lii E V DO PARA• 
GRAPIIO UNICO D O ART. 9°, 

PARTg ESPECIAL 

PRAZOS DA PRESCRIPÇÃO 

Mt. 182, § 10, n. VI 
' 

E' excessivo o prazo de cinco annos, ahi 
concedido, para a prescripção da acção dos 
ser·vlçaes, operarias e jornaleiros pelo pa
gamento dos seus salarios. 
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Nos projectos anteriores esse caso figu
rava no§ 6° entre os que prescrevem em um 

• anno. Foi uma emenda do Sr. Barbosa Lima, 
approvada pela C<tmara gue transferiu essa 
especle para o § I O. · . 

Não vejo razão plausível para eonceder 
va:ntagens aos serviçaes. operarios e jorna
lelros sobre os professores, tabelliães, me
dicos, etc., refeeidos nos ns. V I a X do § 6°. 
Pela natureza e condiçõe.> dos ~erviços dos 
operarios, deve ser curto o tempo parct a 
acção de cobrança, mesmo em beneficio dcl-
1es; e assim é em toda a .p:.n-t :J . 

0Pil\O, pois, pela emenda seguinte: 

PASSE PARA O§ 6° DO ART. 182 A ACTUAL 
DI~POSIÇÃO DO N. VI DO § 10. 

DO CASAMENTO NULLO E ANNULLA VEL 
Art. 228, § jo 

Foi, creio eu, a disposição mais discutida 
e impugnada na CamaTa. Penso que presta
se a infinitas intelligencias e, por&t~nto, a 
graves per1gos . 

. De~(le_ que nos ns . 2 a 4 dessG artigo se 
d1Scrlmwam os casos que devem constituit' 
erro essencial sob1·e a pessoa do co nj11gc, é 
escusado accrescentar, tão vagamente r:omo 
faz o n . I, a_s qualidades pessoaes. Princip;tl
mentc defimndo-se, como abi, a.s quali d Ldos 
pessoaes como sendo a lwn01·abilidacle ! E o 
que é honorabilidade, juridicamcrito fal
lando ~ -: . D~ixar, pois, ao arbítrio da juris
pr.uqencw. dizer quacs os casos previsto.> no 
n. I é pôr em risco a família. Ou a lei deve 
taxar as hypothescs, como faz nos numeras 
se~uintes, ou não as suppor . .I<;, a ser S11ppei
mrçlo esse numero, deverá se L-o tu.mhcm o 
n. I do § 7? elo art. 182 que se !irra ao Olt-
t rq. Eu opinaria pela emenda: " 

SpfP~IMAM-SC O N. I DO § 7° DO ART. 182 
E O N . I DO ART. 223. 

DO RECONHECJi\fENTO DOS FILTIOS ILLE· 
GITIMOS 

Arts. 361, 364 e 366 

Estes artigos ligam- se intimamente, com
pletam-se . Entretanto, est1i.o distanciados 
uns dos outros no capitulo. Em bem da 01'
dem logica e, }Jortanto, d:~ maioe clareza, 
penso quo olles IJodcm ser rc11nidos em 11m 
só, com vantagem. 

Proporia a seguinte emenda: 
SUBSTITUAM-SE OS ARTS. 361, 364 E 366 

PELO SEGUlNTE: 

A ?"I. . • O filho illegitimo, excepto o inces
~l!os? e o vrlulterino, pOde se1· 1·econhecido ; f! 

enUío ficm·ú, clw·ante a menoridade, sob o 
poder elo progenito1· que p1·imeiro o ?·econhe
ceu , ott do pai, si conjunctamente por ambos os 
p?·ogenito,-es t-::ver sido reconhecido. 

DA POSSE 

A1·l. 491 

O projecto não define a pósso. Mas procura 
definir o po,:,suidor sem a· conseguir, conve
nientomentCl, 'em nossa humil tlt: c incompe
ton te opio,ão. Entect:tnto, seria prefC1'ÍI' el 
definir a posse para deixar claro n pq o di-
1'CÜO de posse só é conccdi~o .wb1·e co~tsas. 

Vale a pen~ relembrar o'q11e, em S\311 pa
recer, escreveu ó conselheiro Duaete de 
Azevedo a este proposi to : «0 que cunip1·e e 
ntio concede1· o di?·eilo ele posse si·1~ão sobre 
cousas em que se tenha e exe1·ça poclm· etfe
clivo, quer sejam e/las obj~çto ele d~?-i:Ji:to 1·eal 
quer de d-ireito de obrigaçao. Com es~a li?,ni
taça0 evilá-se o vago, que Ylu!l·,ng antev·::a, 
e os desp1·opositos que temos p?·es'ehciaclo de 
pecli1·- se manutençao de posse contra o penho1· 
imminimte JJ'or execuçlío cfe sentença ou contra 
o exàc·{cio das funcções da av,torirlade ou de 
cl·:·nJilos pw·ticttf.cwes. » 
. Segundo ainda. diz c.,;se illm:trc preopinantc 

«a po~se nã.o é mais u aninnts tlomini, mas 
sini o poder cfrécüvo sobre a. cJpsa.» Con
cordam o~ Cod. Allcmão, :u·t. 8:S4, do cantão 
de Zul'ich art. 64, o avant~p, ·oject do SuitiSO, 
art. 061 c out1·os modei·nos. 

«Essa noçã.o, que é do direito moderno, d<t 
logar tL applicação do instituto da posse :l. 
toú.os os casos em que, sem os attrijmtos do 
dominiq, o detentor dft C'OJ.lS<t i.Jsi). dpll:l. uo 
:'Jcu int [3l'CS.ic-como o cr:odoe p'gnoratic iq, o 
Jocataho. o comn'wdatnr·i6', etc. Se aP.tW· 
qU:r:ia cllct igualmente <L pq::;sq dos tlieei~os 
quo se exercem in ?·e aliena, poi~ que t pdos 
etles, com excepção da liypotilccq., 111ani
fe:tam-sc como determinada dominação 
SCíbre causas alheias, ou co1tio élemenips dc;;
tacadus do exercício da propriedade.» 

E assim ficaria. implicit<tmente defiqiúo o 
possuidor, de modo mais pr·eciso do qqe faz 
o art . 491. 

Com efl'eito, esse artigo considai'a o pos
suidor como t\quelle que exerce alguns dos 
poclm·es ·inherentes ao clorninio ; cnteetauto, 
no immediato art. 492 considce<t-e muito 
bem- como possuidores, o cecdor pignÓ1';t· 
ticio, o locatario, etc., os qn::tos nl'Lo ex
ercem funcções de dom i o i o. 

Eu proporia, pois, a emenda ; 
-SUBSTITUA -SE O ART. 491 PELO SEGUINTE: 
Art. Conside?·a-se posse o poder mate1·ial 

qtte alguem ele facto tem sob,·e uma coMsa,com 
q vontade ele exercel-o no p?'OJn-io intm·essc e 
em s_r;m nome. 
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Pôde ser, e convém que seja, melhorada a 
rodacção deste artigo, subst1tulndo a actun.l 
pcl~L seguin Ge : 

A POSSE DE COUSA AJ,liEIA EXERCIDA TEM
PORARIAMENTE POR AQUELLES QUI: A ISSO 
·TENHAM DIREITO OU OBRIGAÇÃO, COMO O USU
FRUCTUARIO, O CREDOR PIGNOitATICIO OU O 
LOCATARIO, NÃO EXCLUE A POSSE INDIRECTA 
D1~ PESSOA DA QUAL HOUVERA~~ TAL DIREITO. 

Mt. 508 

O voca.hn lo logo alt i cmp•~egado ê, u,tê corto 
pon to , iodetet·ntinado na. cspecio. O pensa
mento n.lü ê que o rles Corço soj :J. tomado in
continenti, acto con t inuo, t-:cm ::;o luçiio de 
con·tinuiüadc cnt1·e o e .bul!to c o desforço, 
isto é, }JOl' as.;im r! i:wt•,. em (la:p·ante . 

Ora, a pal:LVra «lugm> ta.mbcm exp rime
daqui a potlco, om um futut'O peoximo, pas
Sado algum pecp1en o espaço . 

D<!-hi o perigo, neSSi1 üblicad::t ma teria, em 
que não deve haver at·hitl'io. 

. 0 VCl'Uitdeiro, poiS, é llS:tr do tOL'InO pt'C
ciso-::n-continenti-qno ü vcrntt•:ulo c r[nC 
exprime <L ülêa dc~r.jada, l&to c), sem inler
va/.lo, no mesmo instante. 

Eu de.>ej<1l'ia a r.memla : 

- SUHSTI'l'U A .. SF, NO AltT. !í0~, A PA f,AVRA 
«T.OnO» POR-IN CON'l'INI':N'l'I. 

il?"ls. 4.96 c 4.97 

E"ltes dous <H·Hgos c~1recep1 de ce!'ta hn.r
moni<t que eptre elles llcvi<L Jl;cvet' . 

O primeiro, deflpindo r~ posse tl.c bo:1. fé, 
pres1 1ppõe um v·' cio ou obstacuto ú w;quis:ç,ro 
da co usa ou do ilireito. 

Acqni:-;içã:o do dominio tla co nsa ou da 
posso ela càusa ~ FiccL-S~ e1il dnvida, o que ê 
mú.o, pois as conscr1ucDcia~ jurídicas são 
muito dtffel'cntcs . 

Além d i~so pal'ecc excluir a hypotlw3e do 
posse sem vicio , o que sel'ia ausurdo . E, 
finalmente, falia em posse elo díreito, o que 
é éon tt·aeio á no c; ii.'o modcrmL e mais con ve
niente . No segundo, jd. se n'lo trata ela. 
acq'u'i'siçã.o da cou~a ou elo cli'l'eito, poeúm 
sim d9 P.Osse inr)eDida, •1ne }lótlc ser confun
~.ida. COJ:=t a, posso inju.;ta, quo é co usa di versa. 
JcL pt'eVlSh no art-. 405 . 

O S1'. Clovis BBvilaqu~L, em seu pl'irnij;i vo 
prqjecto, era mais clu,ro e jul'lclico dizendo 
tudo isso em muito menm palavra~, no 
art. 573: «O possuido1· tem por si a p?·eswn
pçc7a de boa fe até que se prove o contrario.» 

Ainda notn.mos nm outro vicio no actual 
projcctu: 

No paragrapho unico do art. 496 ~e at
tribue a prcsumpção dB boa fé sómeme ~o 
possuidor que tiver justo titulo. 

Mas, não é esse o melhor principio. No 
nosso direito, ( Esboço de 1'. ele Freitas 
art. 3.728) <!<TODO o possu-idor tem po1· si a 
pveswnpçao ele uoa fe; salvo provà em con
t?·cwio . l> T . de Freüa.s accrescenta : -salvo 
nos casus em que a má (e se presu11ie . » Mas 
isso porque elle, no art. 3. 729 d9 m~mno 
Esboço, taxava. os ca·ws de tal prqsmnnçiio, 
:Lliás inuLil e superfiu;J.mcntc, pois qqe ti!,J~il 
Cctsos ficariam comprei1endidos e resolvidos 
pela expi'CSsão-salüu p1·ova em cont?·a?·io. 

O Sr . l?clicio dos Santo.3, art. 1.312 do 
s:m pt'o_jccto, rlizh: <G1 posse presUlúo-se 
SEM I' rtrc ele boct fé, excepto nos casos BlP, que 
a· le i csr.a.ucl;;cc a pl'esULi1pção !'Jlll contrdrib.» 

Par0ce a r1 mittit·, em a lguns casos, · a prc
sumpção de má fé . E :ttl'etJ.nto, rio sBu com
mental'io, tliz : «a mü, :!'é, corno o dólo, con
::; istc em facto c nito se p?·esttme ; 'portanto, 
a posse devB SE~Il'Rg ,Je presumir de qo<} fé 
c ao reivindicante incumbe provar a má. f~ 
do possuidol'.» O commentario era, pqis, 
m ellwr elo que o t o;üo do seu projecto. . 

Pelo expo.;to, co nclúo-de ~céol'do com a 
melhoe rluuLl'ina dos cscriptores model'nos : 
o VCL'Llacleit'O ü estabelecce cla.ea e simple~
montc o peincipL.J ele c1 ne-a pos::;~e se pr( 
:mmc scmpf'o de IJoa fê, a·t.G que sejà pl'ovado 
o c .. m tl'.~uio, sa.l v o nos casos em q uc a 
lei cx}lt'eSScLmcnte n;'í.o adnüttir essa . pro~ 
sumpção. 

Dcs.>e mollo o;;i;at.úem-sc todps os pt•jnci.
pios confusamente cscriptos no arL 49.6 Q 
sou pn.rc1.graplto e no art. 407, sem ps incqn-: 
vonientcs demonstrados. -

Dizundo- so - salvo · p1·ova em C01'\t·ra1·{p., 
tcm-s0 dito tamhem,como oo a.rt . 497, qlle '<(o 
cm·acte?' (eu clit•ia.-cLu;tlidacle) de uoq {J eles: 
npparece no caso e desde o momento en~ 
q·~w as circwnslancias façmn p1·esunti1" que o 
possuidor nr7a ignora que possúe indevida
mente.» 

Tem-se, finalmentB, evitado as perigosas 
e desneccssarias d.efinições do que sejam a. 
bJa o n. m<i. l'ó. P<1recc- mc, poe e!,lsas fi 
outl'i.ios ra·~õe.>, conveniente a alteração ~!:l~ 
guin fe : 

SUBSTITUAM-SE: OS A RTS. 406 E SEp P,ARA.
GR~Pl lO B 497 Pl~J,O SEGUJNT'" : 

A1·t . .. Todo o possuidor tem po1· si a ' Jn·e
súmpçao lle boa fé, salvo p;·ova em cont?-al'io, 
att qttando a .lei ex pressamente nao aclmiltir 
essa Jn-esumpç({o. 

Art. 498 

Pódc talvez see muUo mel horada are
dacção cle3tc ar~igo au qua~ fallj:lce ~fegéj.nç:ia, 
d]zendo-se : 
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ART •.. A POSSE PERMANECE COM A MESMA CO!Uillerciaes por intermedio dos CO:'retores 
QUALIDADE COM QUE FOI ADQUIRIDA, SALVO 'offici<teS. 
PROVA. EM CONTRARIO, 

Art. 501 

« Caracteres e qualidades», são synonimos; 
não coRvém accumulal-os. Eu opinaria pala 
emenda: 

E' certo que dizendo o pa.ragrapho unico 
-leilão pubtico -comprr. fleode as transacções 
de bolsa feitas com as so leumidades leó'aes e 
publicamente . 

Comtudo é melhor esclarecer com a se
guinte modificação: 

SUBSTITUAM·SE AS PALAVRAS: «OS MESMOS DEPOIS DA PALAVRA «PUBLICO», ACCRES-
CARACTERES E», PEl·AS SEGUI:'-I'TES « AS CENTE·SE: INCLUSIVE OS PREGÕES NAS BOLSAS 
MESMAS.» OFFICIAES POR CORRETORES HABILITADOS. 

DA PERDA DA POSSE 

A1·t. 525, paragrapho ~tnico 

Ahi temos outra vez «a posse dos dh·eitos» 
que vem quebrar a noção da posse. Esta, 
como vimos, ao ana lysar o art. 49 l, invo
cando codigos modernos e a opinião de 
Duarte de .Azevedo, é só men te o poder ma
rial sob?· e causas; nunca sobre cZ ,:,·eitos. Como 
comprehendo a posse, mer·o facto, não vejo 
um só caso·de posse de direitos . 

Por exemplo, o ceedoe pignoraticio,o loca
tario, o usufructuario, o cre :ar antichretico, 
têm direito sobre a coisa a.lheia, não ha 
duvida. Mas isso não ó posse de direitos; é 
direito de posse. E a sua poss3 em que con
siste? Justamen to em excecee poder mate
teria! determinado sobre a p1·opria causa 
alheia. 

Este paragrapho unico do aet. 525 corres
ponde ao art. 601, 2a a. lioea, do peimitivo 
projecto do Sr. Clovis, que dizia: «percle-se 
a posse dos clire;:tos r·eaes desde que cessa a 
possibilidade de exer·cel-os.» 

Acerca deste texto, escreveu Duarte de 
Azevedo: 

«E' obscuro o art.60l. Melhor seria dizer: 
Perde-se a p osse das cottsas peta ext·incçi'ío do 
poder etfectivo que neltas se ~xercia.» 

Seria muito melhor assim dize1·, em vez 
de casuisticamente descer á enumeraçiio de 
cinco casos, que podem ser insutlicientes. 

Para não alterar muito, e, ao contrario, 
respeitar o art. 525, eu opinaria que se o 
conservasse; mas que se substituísse o para
grapho unico pela regra gel'al acerca, da 
perda da posse . Teria isso a vantao-em de 
não deixar escapar algum caso de p~rda da 
posse incabível nos cinco numeras do artigo. 
Por isso proporia a emenda: 

Substitua-se o paragrapho unico do art.525 
pelo seguinte : . 

VI. E, EMFillf, PELA CESSAÇÃO DO PODER 
MATERIAL QUE SE EXERCIA SOBRE A COUSA. 

A1·t. 526, pamgraJJho ttnico 

Desde que se trata ahi de titulas ao porta
dor convinha mencionar a compra em bolsas 

ACQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE IM'MOVEL 

Art. 534 

Diz: «ilclqui?·e-se a }J?'Opríedade immovel : 
I . - Pela inscripçtío do titulo de t?·ansfe

?"encia >W regist?·o p1·eclial da situaçi'ío elo im-
movei.» · 

No peojecto anter·ior·, o do Govemo, accres
cent:wa-se a esta disposição, qLle nelle tinha 
o n. 619, o seguinte pm·agrapho unico : -
« a inscr··ipçao ro.ao i-nduz a prova de domin-::o 
que fi ca salva a quem de dir6ito.» 

Foi. supprimido este pamgrapho unico, por 
proposta do relator, Sr.Luiz Domingue3, que, 
em SvU paracer, disse: « nao se comp1·ehende 
que, sendo a inscr;:pçtío um moela de acquisiçcío, 
na:o inclttsa prova ele clominio.» ( ANNAES, 
VOL . 3°, PAG . 88 .) 

Com a devida venia, parece-nos que não 
teve razão o illustre relator. A inscripção 
não é propriamente um modo de adquirir 
pl'opriedade. E, si fosse, chegaríamos a este 
absurdo: uma escriptura radicalmente nulla 
em que se vendessem immoveis alheios, por 
exe mplo, ou em q Lle um menor traoferisse 
illcgalmente seus bens, uma vez inscripta, 
apararia a transferencia do dominio ! 

Não pôde ser i:3so. O pensamento e o sys
tema uo pl'oje:;to são apenas o seguinte: a 
inscripção no registro predial é indispensavel , 
para que se consumma a transferencia do 
domínio começada pe la escriptura v<tlida c 
legal. Que1· dizer que, mesmo para as partes 
conteactantes, não basta a escriptura. Mas, 
não quer dizer· que si a escriptura for nulla, 
ou iohabil, tique valendo depois da inscripção. 
Embora fei'ta a inscripção, si futuramente se 
vier a provar· que não ·era possi vel a aliena
ção ou que ha nella nullidade, não se ope
t•at·á, a tl'ansterencia do domioio. E' este o 
intuito do projecto e nem podia deixar 
de cler. 

Como lJem disse o Sr. Andrade Figueira: 
- « Converter a insc1·ipçao em formalidade 
clepurado1·a de todas as mtllidacles é extmva
gancia que mío passatt pelo espirito de nenhum 
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j ur isconsulto . Tudo se póde sttpprim·ir menos 
aquelle pa1·ag1·apho, ttnico que qárante a esta 
bilidade dos contractos .» ( Ú >! NAES, Vo l. 5o 
pag . 25 6 , 2a columna, in fine . ) 

. O Sr:; Clovis Bevilaqua, que no seu P l'O
Jedo nao constgnava ta l dis po~ ição do pat·a
grapho r eferido, explica não tee tido a inten
ção de introduzir entre nós o systema ger · 
~ani?o em ~ua plenit ude, porque par ecia-lhe 
rsso rmpossrvel, visto dep::md er da proprie-
dade cada.stral. . 

Na Allet:nanha o encarregado do regis tro é 
um?-autorrdade competen te, habili ta.cla, tem 
o dreeito de exam inal' o::; títulos e pedi t• ás 
par_te.> ,qne jus ~ifiquem a oxac tirlão do rJtle 
esta netles conttdo. (.4nnaes , vol .5° ,pag .277.) 

Entre nós, que a inscripção escapa a essas 
prova~ e indagações , dependendo sómente 
da exhib ição de uma escr·iptura -que pôde 
s ~r falsa, inhabi l ou nulla, - não é po:.:;sivel 
dtzer-se que, por· ::; i só, a in.;ct•ipção tt-ansfira 
defini tivamenGe o dominio. Suppõe-se sempre 
que fica sa lva a prova em conti'ario. 

O~a , s_! assim é, o verdadeir J - para evitar 
vacr llaçoes ou arbi trios de juizes e tribuoaes 
me~os illustraJos e pal'tUl'bações da:> partes
ser~ declarar tud.1' na lei . 1~ . pot' i ;so, muita 
razao teve . a commissão dos cinco jur iscon
sult?s nomeados pelo Governo, quando i ntro 
d!::Zl~l o paragrapho, dizendo: a inscri pção 
nao rnduz a pl'ova de dominio, quo fica ~ali'O 
a quem for . Acho indispen;ave!, pela impJr
tancia. do assump to , esclarecei' esse ponto. 
Houve no sew da Com mis;;ão uma emenda 
do i~te lligente Sr·. Ba.rbo.;a Li ma, que, apsza.r 
de nao ser j11rist a, bem viu o inconve11ieu te 
que estamos apon ta.ndo. Es ;a, emend<~ é 
inteiramen te cabivBl no a l' t . 53·L Si o Senatlo 
não prefecir r eproduú r o pa.t•agrapho uoico 
do art. 61 9 do project o anterioe, ao menos 
deveni. modificar, como pl'opunlla a r afeeida 
emenda, assim : 

SUBSTITUA-SE O N. I DO ART. 534, PELO 
SEGUIN'l'E : «peta in scrfpçi'io cto t itulo HAB [L 
para t1·ans(erit-a no 1·eg;stro p1·cclial da siltta
ÇiiO elo immovcl . » 

Art. 536 , n. I 

Muito louvavelmente manda i nscrever no 
regtst1·o pradial a · sentenç:1s na':l acções divi
sorras das q uaes resul Ge ces.;;aç··w do es tado 
de communltão. 

:Mas, cumpre não esyuecer, pela mesma 
razão, os actos convencionaes, fóra. do con
tencioso, que opel'am a cessação do estado 
de communhão. Refiro-me <i.s divisões ami
gaveis entre maiores homologa.ua..s por sen
tença ou feitas por instr11mento publico, 

Vol. H 

como é commum. Proporia a seguinte 
emenda : 

ACCR.ESCENT EM-SE , DEPOIS DA PALAVRA.: «DI• 
VISORIAS» , AS SEGUI 'T ES : B EM: CO~'lO AS DI
VISÕES AM IGA VEIS HOMOLOGADAS POR SEN• 
TENÇA ou- F EITAS POR ESCRI PTURAS PU• 
BLICAS .» 

Art. 552 

CJnvém dizer expressamente que, no caso 
de mêi. fé , perdocá o direito á indemnização. 
Pela. r edn.cção actual, poder-se-ha duvidar 
disso , v is to dizet' a segunda alinea que «si 
procedéu de mil fé, poderá. ser constrangido a 
repor as causas no estado antel'ior e a pagar 
os prejuízos» ; tendo antes firmado o direito 
á indomnização. 

Ser ia um bom e ;clar ecimento o seguinte: 
ACC RESCENTE-SE, DEPOIS DAS PALAVRAS 

«MÁ F G» , O SEGUINT I~ : ALÉM DE PERDER O 
DIREITO rÍ. I NDEMNIZAÇÃO, 

Art. 553 

A se$uu-la parte deste artigo envolve 
questão importan te rra p ratica e ás vezes de 
di fficil soluÇ<'i.o, como já temos observado. 
Di zendo-se : quando o trabalho da plantação 
ou constru cção se fez em sua presença, deixa
sa occasião propicia ao Mbitrio. Em que 
cotuiste a. presen ça 1 Como caracterizai-a ~ 

.O artigo não diz. 
Mas, no ar t. 556, paragra.pho unico, vamos 

encontea. r um criterio n 1·esidencia no mesmo 
munic ::p io . Oea., si assim for, é insufficiente. 
Conheço pessoas que, morando· no município ' 
em que popsuem grandes ou longinquas ex~ 
r.ensões de t e rra.:> , têm ignorado q'ue nellas 
se p lanta c se editica e só muito tempo de~ 
pois, casualmente o descohr•em ! Entre
tanto, p :lla lett ra. do texto que ana.lysamos, 
seriam havidas como de In<í fé, perdendo, 
porta nto, os setu direitos ! 

E' ma is prude nte e mais juridico fazer a 
seguinte modificação, que comprehendm'á 
todas as hypotheses : 

SUBSTITUA-SE A SEGUN DA PARTE DO ART.553 
PELO SEGUINTE: 

« Pt·esume-se m i fé no p1·opr·:etari,o quando 
se p 1·ovw· que etle sab·:a da plantaçiío ou con
strucçiío, sem i mpugnal-as, ou que as m~torizou 
expressa ou tacitarn.entos .» 

USUCAPIÃO 

A?-t . 555 

Não me p::tr ece jur idicamente correcto e 
verdade iL'O dizer-se-independente d e boa fé . 
Parecerá assim que se dispensa a boa fé 
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,para a usucaptao, quando , al iás, não é isso 
verdade. O ClUO se di:;ponsa em absoluto é 
sómente o juBto titulo. 
· Aquelle que possue por mais de üint:~, an 
·n os fica absolutamente dispensado de prov:Ll' 
-justo t it ulo . 
- E, mesmo que o propt·ietario apresente o 
sou titulo, o possuidor não so1fl•erá com isso . 
E' o elfeito da prc:;cl'ipção cx t , ·aorui.nari :~, 
(Lafayet.te, D i1· . das Got!sas , § 70 n. 2 da 
1.a ed.çao .) Mas si o pt'opl"ietat' lo, além ele 
jJróvar o seu tit ulo, pt·uv;~r m;Lis q llC o pos
_spidor <:)Stava dC' m;i, fcj, i~to é, qu : p usit lV.L
!TJOnte sabia não lho pol'toncot• '' eousu, 0 11 
n:'i:o ter !cgitiplo c!j t•c itô rl c po~su\ 1- a, então 
não :;c opet·ar!i a pt•cscr ipç?íu ; a 11 ::\ UC: Lpi:w 
serii inipossiyc+ mesmo dopdid rlos ~o annos. 
Ei.> o nosso direito c ;L noção d:1 usucapifLo . 
Conseguin temente, a ·!Jou, f0 n·ãu sé t!Íspensa . 
:Apenas se peosumc, J.Lé pl 'ova em co ntl'; L
rio. Essaprcsumpção da bo:.t fi':, o:n I':.tvor do 
todo o possuidor, é a rog- I'<l. gee<tl, como 
vimos ao tra.tar dos rn·ts . 4!J6 c '1'.J7; o e::;U 
consigo<: da. na emenda que propuzomo~ a 
estes a r t igos . 

Mas cede sempre ii prova em contra.J'io, 
.como lá djsscmos. Nem entro 6 o e;spüit o elo 
art. 555. 
. Portu,n to, não é conveniente dizer, como 
faz este, «in derendenle rlc uoo. fr:. >> E' iotlo
pcndeote do justo titulo. O jn~to titulo não 
se p resume simplesmente . Di. pensa- se com
p(eta.!nen tc o não suppul"ta prova em contra
r-lo . Ao passo que <L boa. I'é pres umo-se , m a:-; 
contra essa pt·esumpçio admit tc- se pt·uv;~ 
çon trn.l'ia . 
. O primeiro proj oc todo Sr. Clovis, art . 0::2, 
er:1 mais peoc.i:o c claro n<t ling uagem, 
dizendo:-«aqucl!c que, dllt'antc 30 annos, 
in lntcrrttp :.rmlCnto c sem imp11 g nação,possuc 
umimrno voi, a titu lo elo propeietario, adqu i
ro a. s ua propriodaclc sem ter nocessiclacle do 
}!:XIIIBIR TITUJ,O , · NEM ALLlWAR DOA F I ~ . » 
Pahi sei cuncluict que a exlti biçúo do t itulo 
era clispensavel sempre, e que a. ALLEGAçJí.u 
(le boa fé não era nece.::sal'i:1. :Mas ficava 
salva a prova cb mci fé por parto elo lJl'O
priotario, visto como, no art. 573, o St•. Clo
vis, mui jlll'idicamenLe, csmtui;L quo o pos
suidor tem por si a pro:mmpçôo de lJ o ~t fé 
emqttanto nüo se p1·ovm· o cont·rario. Hrwia 
harmonia entre esse.> texto.> . E' mais timn. 
rn.zão para. se ver tL n eces~ idade da eme lllla 
que prupuz aos a.r ts . 4!J6 e 4!J7. 

Proponho, pois, a soguin~o emenda: 
-SUPPRil\IA~I-SE AH P ALAVRAS:-«E DOA n:;, 

QUE SE PRJCSmiE . » 

Desta arte fica bom claro que o ti-tulo é 
absolutamente clispcnsctvel. E, qtu n to á. boa 
fé, fica. prevalecendo a. :t·egra gm·al es t<LlJele
Çid rL n~~ noss;o nlllOil(h ao" arts . <106 e 'J\:J7; 

isto é que sempre se p resume a boa fé, s~tlvo 
prova em contl'ario; rogl'a esk1. que n~to pro· 
cisa de sm· repetida . 

DlltEJTO DE T AI'.\GEllf 

.r11·t. 593 

Fal ta nesse a.rtigo, quo tr:1ta do <Üreito do 
ta.pCLg-cm, o priBcip io s;üutar do nosso direito 
- de surem a~ despeza.s d<t-' ta.page ns ropa.r
tidas pelos eonfl nantoa. Na pmt iccL occoero 
consLanlemente :.t' hypothoso . O Sr . Dt' . As
s is Br;l.zi I oscwvo u nesse m esmo sentido 
umr~ lomiJl'auça ,-~ Ccomara, pu blica.da nu Jor
n al (lo Commercio . E o dr.pumrlo ' Hu tmo de 
P:1iv:.L orrercce tt e mcntllt coJtvr. ni entn ,que' Ot':t 
l'OP t'Otlllw. Como outras emendas (elo qno 
rLqlli 1ne occnpat·oi) toi essa - rejeita.dn p cn'a 
I'<Lcili k Ll' o t:;.LI.mll\o elo votn.ç;ií.o' o r otlao<;ão 
fin;Ll rra Ca.m:t l'i.L, r·na.'l o s·Ga conlwcimonto 
ii cou ro::;el'va<lo a.o 1-\eruulo, con1o HO vô do 
ul Gitnci p;trecot' d;l. Comm iss?tc; dos Vinte o 
um. 

Pl'opon ho r1uc ao ~Lrt . 5!J:J a.cceesc()nto-sc : 

§ 6.0 OS CONFINANTES SÃO OB R IGADOS A CON
CORRI; R CU~[ A !'UA T'AliTg PRUPORCIONAT, N AS 
J>E. PE ZAS J >l·: CON >;TJU JCÇÃO lê CONSE H \' A('ÃO 
DAS TAl'.\ GE:\S UIVl::>J lUA !; ))OS lcf•:i; l' l•:cTJ \'0~ 
T EIU'!. I·:_\IIS UI:J :Ai'\ 0~ OU Af;RTCO I. .\ S . 

AI>MI :\' TS 'J' I ~A r,:\ o DO CON DOMI NlO 

.flrls . G-10 a C 10 . 

g• inntil , si niio inconvo:ü onte, cdttt secçã.o 
cuj <l. cpign-tpho - J1dm inislrctçl7o elo t:owlo
min:o - pot' si sú, dcmuns r, ra, dernit.os. · 

O· condom inio é um~t si1;ruvJlo rlc f;1,ctu dn 
m:is conscqucnc ··,s, cujir. uos~aç:Lo o dit·ci-Lo 
<levo c coso11ma. f:wil ltae. · 

Púdc-sc administr'<.W a co us.t cummum; 
nELe, pol'úm, o' pl'oprio contloruitlio. 

Mas o cs ,cncial ê que a. r azão expressa no 
al't . 640 pM;l. a ~ulm i n i stração d<t cousa não 
a, ju:;r.ific<.t. E~s<t mzão é , como :Llli se vê, c~ 
::mp oss· uiliclade do uso e goso em comm um. 

Orn., essa. impossibilidade deve con<luzir, 
não ~L admin isteação, mas sim á divisão, quo 
os cvndom ino:; serão os primeiros a. desejar 
e promover, jii f<.Lw ltatla p elo aet. 034. 

Si nã o ror pd~si vel, ot( nã.o convier aos 
donos, o uso o goso em commnm c a con:;a 
fôr divlzivcl , o m elhor r cmcdio (c mai ~ na
t ut';l.l) scl'á a tl iv i.~ão , accessi vel <t qúalquer. 

Si , por ém, fór indivisível a cousa, ou ni o 
m ili d<w c l quanJo div idida, o l'emedio se achi1 
uüni:;teado pelo art. 637. 

Tudo está, portanto, providenciado, sem 
nr.cess ictadA rl:t . ccç,li.o IL, cujos t r.x.tos on sã.o 
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inuteis, OU antagoniCOS COlll OS bons princi- TE FAZER AO CANCELLAMENTO D.\. INSCRIPÇAO 
pios anteriores. D.\. SERYIDÃO, :'-/OS C.\SrlS SEGUI:\TES 

E, note-se, eleve se tratar, scgnndo a cpl
graphe, só mente da administraçao . Entre
tanto, cogitam os ar~igos dJ. vend<L ou 
aluguel! 

:Penso que o mais que ahi se dispõe, ou 
decorre do art. 640, ou representa med id a:-; 
que devem depender o:-.:clusi vamcn te das 
convenç!es pcLrticu lares, das combinaçõed 
cunk1C tuae::; das proprias P<Lt·t c::l . 

Na pratica podem prorlnzi L' pCII'tnl·bn.çõc·~ 
Otl to~tos rriticad.os. 

Proponho: 
SUPPJU1\TA- R8 A SlcC(í.n H Cm ll' R" II "N~I I"A 

DOS AR'l'S. C140 A 64G 

Ar(. 'lO .'J 

Superfluo, omisso c obscnro o disposto 
nesto ~Lrtigo. 

Nilo é vertla,,le quo as SCl'\" iclõc:> n?i.ü appa
rcnteJ se estabeleçam por m "io da ·inscripçr"lo; 
as:; im como não é vot·tlatlo , como piti'Oeo 
se deduziL· tl.o at·tigo, quo só as não appa
rentcs ostnjam suboedmadas cl. in::>~; t'i]Jçào . 

As servidões todas, apparontes ou niío ap
parcntes, estabelecem-se por meio de um 
til1tlo ; c êtmbn.s cstiio snj rH:ts êL in>Jcrill('ão. 

A inscripçã:o ~Cl'Ve pat·a tla.r v ida .jul'iuic 1 
c circitos lcgaes <LO tilttf.o prcexiste11le . t<.Io.;
mo a. seevitl;i:o atlrtuirida por pl'Cclct' ipç:ão, 
isto é, polu üccui·so tlP tempo, que em l:l na 
oeigom não tom t itulo ma,tcria l, te l-o-ha 
com a so nt,cnç 1 qrie julgae consumm '.do a 
u:;uca.pião, como Li expresso no at·~- 704 . 

Uma voz qno o aet. 6S[ j;L eshtuiu a 
rrgm gpral elo quo - todo:; os onus re<tes, 
inclu:;ivc TODAS as Sr.t'vitlõJ:> (ar t.'679, n. li) 
só se adqui rem depois dr.t insceipção elos 1·es
pectivos tilttlos, é supcefluo e e.5cusado rcpetie, 
como faz o art . 7d3, ~s;a mesma l'ngea em 
relêtção ás servidões e com a om issão inco n
veniente que <.tpo iÜm110~. Con~eg ui n tnqum te, 
lJ;Lst~t o <Ll'l,. G8 l o :-suPP JtnrA-:·m o All'l'. 70,3 . 

.Al"l . 714 

Evülentemon te rst<t nnl rc1ligitlo, até 
mesmo sob o ponto de Yista gran:rmatical. 

Proponho a r cdacçilJ seguint J : 

O DONO DO PREDIO SERVIENTE PODERÁ ORRI· 
GAR gu JUIZO O DONO DO PREniO D011UNAi'\TE 
/). ll!'SIS'1'111. IJI; QUALQUE~~ Ol'POSIÇÃO QUE Tlm-

.ll.?·t. 716 

Tambcm este é confuso c obscuro . Pro
ponho que fique ar;~im l'IJdigülo: 

ExTINCTAS AS . SERYIDÕES POR ALGUM DOS 
MODOS REFERIDOS NO ARTIGO ANTERIOR; O 
DO:'>O DO PREDJO SERYII>l'<'l'l:: TEIL-i. O DIREITO 
:rm PlWiiHWER O ÇANCELLAMEi'\TO DAS R[::SPE· 
C'I'IYAS J:>: SCIUT'Ç'ÜES, Ml·!llf.\N'fE A EXIIlnJQAO 
DO T!Tl !.0 CO;\JI'T'"OI1.\'1'011!0 ]).\. BXTJNCr_' ÃO. 

nJP.I·! l'l'lJ;{ lli·!.\ I·!S llE CATI.Ai\'l'IA 

Art. 707, n. III 

Ah i :::o con~ilicr<t veneit la a divida pela. 
impon tua li d.;~,tlo no :p ~tgG.mento d. ns :presta· 
çõo~ . 

E' já do nos:o>o di t•oito c IJ0:1 medida . 
g• iJom tle voe-"o quo ütes pro~taçõQs com

prcllentlem tambem os ju :os quaod.o estes 
rlcvcm :>oe pa,gos i8•Jlrt!lctmunto em prcsta.çocs 
ou conjuncbmonto com cLS pt·cst:tçõcs de ca
pit ·, I. 

Ent i·et;tnto, temos vhto demandas di~
cutindo c_ju!g:ulos vn.oil i<I.n tlo si toLos pl'esta
c:ões sã.o unic~tme n r. c !lo capital ou t ctmbcm 
1lc jurus ! Acho tllle nenh um inconveniontc 
lia voe;i, ao contl·ario, será va,n taj .Jso, tor
nar h<1ll1 claro o 1wincipio com"' seguinte 
emenda: 

Ao N. J[[ DO AR'l'. 7G7, IH!l'O IS llA PALAVRA: 
«PRESTAÇ'Õi•:S>> At: Cltl-:St.:E:'ITE-S;,:- JJE CA1'JTA T, 
OU DI~ JUROS . 

Capilttlo I- Da Jlnticlwese 

Offcrcci cí. Citma.m unn nmonth , tambnm 
o: HIJ.;cl'ipt<L pelo Se . Adolplw GOJ·tlo, propondo 
que se faculti L>J.;o ao de vedor, ou a qua lf]_l tet• 
do:; seus credores, p ~tgar intege~tlmcnte a di
vida garantida pot' anticheesc, fica,ndo cx
tincta esta . 

O meu in tu i to foi cvil;;u a scgl!iote aoo
rna.l'ía, que se obscn'a, ao menos no nieu Bs
tado. 

:l!;m regra, vencidas a;; l1ypotlteca.s darla.s 
aos Bancos <lo Ceedito Real. este~ _:._ usamlo 
do dieeito outo1'gaclo pelo :;; 2" do art. 3ll do 
regulamento hypothcccLL· io de 2 do maio ele 
It-:00- éoiwort.cm o scq"uostt'O em antichrcso 
q u~tndo o devedor não lhes pride pagar, o 
entram n ~t posse du immo ve l para. o allmi
nistt·cw até o p<tg:Lmon to da tlivid;t . Acon
tece, porém, muikts vezes, qne - embura 
peq11cna a diYida.- o banco. para proteger 
o clcYedot' c de accordo com este, age do 
modo a tlomome enormemente a cxLincç:iio 
(b, divida, sem lcza1' o 1levc lol'. E as::;iiU 
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evita que segundos credores hypothecarios 
executem o immovel, ex-vi do art. 342 . 
E quando esses segundos ct'Cdoros propõem
se pagar o banco para libertat' o immovcl da 
antichrese que obsta a execução, recusa-se o 
banco a receber ; e os tribunaes lhe têm 
dado r::tzão p::tra assim proceder. Não me 
parece procedente esse · modo de entender. 
Desde que a divida está vencida, a, qualquer 
é licito pagal-a. 

Mas a jurispruclencia tem sido essa. Tal 
situação cumpre evitar por disposição clara, á 
semelhança do que se faz com as hypothecas, 
segundo o at't. 819 do actual peujectu. Por 
isso, e até uniformizando o direito, eu p t•o
ponho a emenda, agora mais clarament~ 
redigida, para que a sabedoria do Senado 
examine o caso : 

Ao CAPITUJ, O X, DA ANTICHRESE, ACCRE
SCENTE-SE Ui\'!: 

Art. Ao devedor, ou a qtwlquer dos seu.s 
credores, é lic·.' to pagar ·integralmente ao 
credm· hypothecario anttw·::or· a cliv·::cla venc-ida 
garanl·:·da tambem por anrichrese; fica ndo, 
entcTo, extincta esta t~ltima. 

DA Il YPOTJJECA 

Art. 818 

Peço a maxima attenção do Senado para 
· ~ste artigo, que diz : « Vencida a hypotheca 
posterior reputa-se vencida a ante1··io1·, e o 
segundo cred01· n tYo pocle1·á executcw a hy
potheca sem notifi.cm· judicialmen l e o p1·::
meiro. » 

Si é má a redacção, pessima é a sub
stancia; talvez o maior dufei to deste pt'O
jecto esteja nes:;e artigo, pelo perigo que 
elle encerra, contraeiaodo os maiil elemen
tares princípios do direito. 

E' elle uma emenda do Se. Adolpho Gordo, 
adaptada pelo ralator des oa parte do pro
jecto, Sr. Rivadavia CorrP.a. Po1· occasião 
da disC'ussão no seio da Commis~ão dos 
Vinte e Um, o Sr. conselheiro Andeade Fi
gueira c cu impugnúmos essa emcn,ht. 
Mostrei-lhe os )nconvenicntes, em discurso 
que se vê no Diario elo Congresso, de 3 de 
abril andante, concordando com a censura 
tambem feita pelo Sr. Augusto de Freitas, 
quando, em plena Camara , se discutiu o Co
digo. Offereci então uma emenda, que ora 
reproduzo, com as considerações que Cd
crevi: 

« Supprima-se, por su uma innova:;ão 
prejudicial ao credito hypothecario e con
t ral'in. aos princípios do direito e á estabi
lidade e firmeza dos contractos. - .1l zevedo 
Marques. - Luiz Piza. » 

Eu e outeo collega, o Sr. L. Piza, propue 
nhamos, pois. a suppreJsão desse text~, qu
no projec&o discutido na, Camara tmha o 
n. 820 e hoje é o 818. 

Mas, não contentes com isso, propunhu
mos mais o restabelecimen to do nosso di
reito, que tambem é d~ todos os povos 
cultos, constante da segumte emenda, que 
hoje seria adapta vel ao art. 817 : 

Accrescente-se o seguinte : « Paragrapho 
- Nesse caso ncío podem os credores por hy
pothecas . posle·r iores p1·omover . a execuçc~o 
sobre o immovel, antes ele ·venctdas as pn
meiras . »(E' o principio salut<tr ?ons!gnado 
no ar t . 84 do dec1'Jto de 23 de Janeiro de 
1886, que já se entendia em vigDl' no regi
meu da lei ltypothecaria .. e 1864 (Latfayette, 
Cousas, vol. 2°, § 273 e nota 8a) , exprussa 
no direito romanJ e nas mais adeantadas le
gislações es~rangairas.) - Azevedo Marques. 
- Lu <::: Pi za . » 

A maioeia da Commissão dos Vints e Um, 
ao elaborar o parocc1· pa ea a votação, na 
Camara, das emendas-tomando por norma 
rejeitar todas as que affcctassem as doutri
nas do projecto-recusou e.ss:ts; declarando, 
porém. que algumas eeam dignas de consi
deração e que o Senado delln.s conheceria. 

Seja-me concedido o amor proprio do 
suppôr que estas es tão em tal caso. 

Faço de!Ias grande questão , porque estou 
convencido firmemente, e commigu os maio
res jurisconsultos deste paiz, (aos quaes 
tenho ouvido) que attendern exclustvamente 
a,o interesse publico. 

Peço ao illustee relator destn. p'l.rte, no 
Senado, a gentileza de meditar sobee as 
minhas toscas palavras no discut'So citado
Dicwio do Congres so de 3 de abril-que ora 
transcrevo: 

«Sr _ Pl'esidente, a final chego a um ponto 
em qne posso ter o prazee de concordar in
teiramente com o distincto rept'esentante a 
quem tenho a honra de re.;;ponder. E' a cri
t ica ao ar t. 82Q do peojecto, que diz: · 

« Vencida a hypothese posterior , reputa-se 
vencida a anterior, e o segundo crerio1· nlio 
poderd executar a hypotheca sem notificar ju
dicia lmente o pr·;meiro. » 

ELt penso que a Camara deve prestar 
muib attenção a este ponto. Reputae ven
cida a hypothcca anterior polo facto do ven
cimento da pJsterior é um peeigo de ordem 
gravissima para o credito hypothecario. 

Esta di~posição não é da Commissão ; é 
uma emenda do meu illustre patrício, o 
Sr . Dr . Adolpho Gordo, que foi approvada 
no seio da Commissão contra alguns votos, 
inclusive o meu. 

Em discurso, que consta dos Annaes da 
Commissão, combati tal idéa, contra a qual 
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.tambem se levantou a vor. competente do 
illustre Sr. Andrade Figueira. A minha 
opinião é, pois, conhecida nesse s3n~ido ; e, 
embora eu resp ~üe o voto da maioria da 
Commissão, não posso deixar de declara.r que 
sou contrario ao principio, que considero pe
rigosíssimo, do art. 820. Dasculpar-me-ha a 
maioria da honrada Commissão. 

Devo, porém, em nome da Commis~ão, 
deixar con;;ignado expeessamen te q nal o pen
samento não sô do a.utoe da emenda, o Sr. 
Adolpho Gl)rJo, que ora vejo <VIui presente, 
como da maioria da Commissão. E' que o 
segundo credor llypothecal"io de divida ven
cida não fique privado de forçar o pt'i
meit'o a executar o immovel, m~smo quando 
o peaz) deste credor seja maior e não esteja 
vencido. 

Sôo enunciado da questão deixa claro o 
absurdo da di ;posição. 

Pretende-se com isto favorecer os de
vedores,fa.cilitando-lhes as segLmdas hypothe
cas. Mas esquecem que assim difficult am as 
primeiras hypothecas e, portanto, causam 
maior mal aos que necessitam do capital!. .. 
Quem colloca seus capitaes garantidos por 
hypotheca com prazos estipulados, certa
mente tem intere.>;,e c dieeito a que taes 
prazos sejam respeit<tdos. A contingencia 
para o credot' ser obrigado a executar a hy
pothoca antes do veucirnonto, quando, muitas 
vezes, não lhe convem ou não pódc f'azel-o, 
enf1'aquece o instituto da hypotlleca, d() qual 
fugirão capitaes em prejuízo de quem delles 
carecer. 

E' certo que o artigo pro.cUl'a attenuar os 
seus mãos e!fci Gos, prohibindo ao segundo 
credor executar a sua hypotlleca antes do 
notificar em juizo pessoalmente o primeiro 
credor, para que os te o faça por si e promova 
a venda do immovel. 

E, por iSS), clizom os propugnadoros ela 
erp.enda, não haverá prejuizJ . algum p~Ll'a o 
primeiro credor, pois que, além elo di.rcito de 
executar o immovel, dirigindo o pl"ocessó da 
venda, terá <ünda o de se pagat· com prcfe
roncia sobre os outr,>s crcdot'OS. Mo3mo 
asS'im, gJ'a.ndo c) o inconvr.ni.ontr.. 

Qn em colloc:1. oR :::ons capi ktc J pot' pl'iL~o 
determinado conta com essa. si ~uação dü t·a.ntc 
tal tempo. Da r epente, antes do vencimento , 
r ecebe notificação para vir executat· o 
immovel, porque <tssim quizeram o devedor 
r. nm segundo crocloe ! ! E' escusado com
nrentar. 

Si o primeit'o credor não atteneler <L noti
ficação e obstinar-se em acudir a ella, não 
querendo promovce a execução? Neste caso, 
poderà o seg unJo credur execuk~t· ? Puece 
que sim . · 

Mas, qual o prazo quo tem o primeiro 
para <tcuJir á notificaçJ.o ~ O peojecto não 
maecou; e, poi.>, ficará dependente do arbi· 
trio do j tJiz. · 

Si o juiz determinar p·equeno prazo, ha de 
o peimeiro credor reclamar ; si for grande, 
reclamará o serr uudo. E semprP. surgieão 
difficuldades em prejaizo do credito hypo
thecario ! · 

E' tudo isso conteario á índole da hypo
theca. 
. Em todas as legblações se tem: procurado 
dar ao p1•imeil'o credoe todas as garantias 
em heneticio dos proprios devedoees. Quanto 
maior-es gc.rantias e tl'anquillidade encontrar 
o C<.Lpita l, mai~ facilmente se prestará ás 
necJssidades dos pwpeietarios. 

O art. 820 vem, pois, não só alterar o di
reito, no que t em de mais elemental', como 
acarretar a incerteza. e instabilidade dos con
tractos e do creditJ hypothecario. 

0 SR. SERZ E:DELLO CORRÊA-Apoiado. 
O SR. MAYRINK-Annullará esse credito. 
0 SR. AzEVEDO MARQUES-Pl'incipalmente 

no nosso paiz, que tanto delle precisa ; prin
cipa.lmente quanto aos bancos de credito 
real, que por sua natureza fazem empresti
mos a longos prazos ... 

0 SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO-Si O devedor 
pagar? Elle tem o direito de pagar quando 
quizer, até no dia immodiato ao do con
tracto. 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS- 0 devcdol' 
tem esse dit·eito? ! Penso que não. 

O SR. AzEVEDO MARQUES - Evidente
mente, não tem semelhante direito, salvo 
quando ha, no contracto, clausula expressa 
facultando-lho solver a obrigação antes do 
vencimento. 

O deveelor é obrigado, como o credor, a 
respeibr o prazo do contracto.E tanto assim, 
que a Commissão julgoLl conveniente elinü
na.L' ou r•ojeitat' o a:·t. 960 do peojecto do Go
verno, que dizü~: 

« QualqttC I" que scjct o 1n·ru o csf.ipulado no 
r.ou t.1·oc/.O drt h.ypol.hcm, o dcvedo~- pude ?"e
mil -n passado; seis annos, contados da dalct 
do co Htracto. ~> 

O principio verlladeit'o e conveniente, 
desLle o direito romano, -é o consagrado na 
nossa legisla<:.ão, decreto de 23 de janeiro de 
1886, art. 84:- « Nao podem os c1·eclores pm· 
hy pothecas poste1·io1·es promover a execuça:o 
sobre o jmmovel antes ele vencidas as pri
meiras . » - Já LLÜtyette , Dit·. da,s C ousas, 
vol. 2G, § 273, e not<L Sa, entendia assim no 
domínio da lei hypotlwcaria de 1864, apezar 
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de não consignar clla expressamente o p-rin
çipio que mais ta.rde, em J8P6, foi esculpido 
tã.o claramente no nosso direito. 

E o hum ild e OI'ador teve occásião de ms
tent<Ll' que está em vigor n o rcg,imen . d:t 
actua llei do 1890. (RI·:VISTA DE JURISPRU-

!JENÔIA. Vr.l ,J0
, pag. 97 . ) .. : 

Apresentat·ei, puis, com a devtda venta, 
uma emenda n esse sentido , para que, s i a 
illustre Commissão uão quizcr Yoltar atrás, 
seja pelo Senado aprcciadiL a questão. » . 

Nutro esperccnça::: de qne o Senado toma.ea 
o melhoe a lvitre a&tendendo ás r e fendas 
en1cndas, em bem dos crolito~ elo nosso di
r e i ~o privado . O projecto anterior confir-
111ii.V ~L o pl'incipio que acn,bamus de defender 
~ispondo no art . 957: «na hypotheca poste
ri01' nao pócle ser est1:1ntlaclo pn1zo que teT
mine antes ilo ,enci-mento de~ anter·ior. » 
Poderá. ser isto um cercea.mento ao direito 
ao contt'<tct Ll', porque impede n1i1a conven
Ção hcita, nu~, o que bem :ppue ::;er pro
hibiclo, como f'<tzia o art. 84 do decreto clc 
1886, ê que o:> segundos crcdurmí hypothe
ca.rios. promovam a sw• eçxecução antes do 

-vcncid<LS <LS primeiras hypothcccts . 

ADDl'l'lVOS Â.o CAPrri:Jr.o DAS Iri·ro'l.'IIECA ·· 

O projecto não consignou o salutar prin
C'lpio tlc sm· lic"ito ao devedor ou <L sun, lllLt
lhot:, ao~ a.·cenucntcs c descende ntes I'omie 
QU dar l ;,, nç<M1or· aos bens . (lteg. lGO A, do 
lO de janeit·o, <~rt. 14 § 3".) · 

Entretanto, trat<t lia rcmi,;~ão pulos cre
dores postel'ioec :J , no al't. 81\J. 

Nem se diga que 6 de proces:su a materüL 
da remisslo . Ao contl'al'iu, ela e o dit·cito U.o 
remis!:lão e o moc~o de opcml-a 6 objocto do 
régl'a mat.erial o nunca pl' ocessual . Além 
disso, cu continúo a sustolltal' q1LC <L lei hy
potltecai'ÜL, COJTIO a do fal!Cl1 CÍttS, 6 qu<~SÍ 
tod<t do peoccs.>o, mas especialíssimo, tãó in
~iman).ente lig-udo ao direito . subsk11üivo, 
qt~e deve cabel' <L compotcnci<L elo Congt'C::>3u 
N!-Lcional. (Revista de ltt?·ispnuleucia, vul. 12, 
pag._ 109.) 

Doixar o processo hypotllecal'io aos E:;I;<Ldos 
não p odia ter ;;ido o pensamento con::Jtituinte, 
si interpret<n'mos rctciona.lmcnte o texto 
constitucional, como fiz n::t. Reviste& supra 
citada. 

Por isso , penso que o Codigo Civil deve 
est~tuir certos princípios, como j;i fez, e 
mutto bem, no a l't. 830, que a a lguns e _:pi
rtto.-J se a.ffiguram como de procetiso , mas qne 
em vceclade são r egeas do dir·e ito mateein,l 
qtw.nclo se tmta de hypotheca . ·E' o meio llo 
un·.'(onn·:.::;w· a, lU <lr_clw. do dit·ciGO hypotllc
carw qnc, n._!l.n <\1, dtz ~c~pcito <LO c1·-·dito p u
úf.zco tla Naç-~w , que nao eleve fica t• ~t mcrce 
dttS ·vw·icwl<.!s Llos pt·oco:::sb::; os taduaod. 

O estrangeiro qüe pén:Jar em trazér os 
seus capitaes pa.r<t ó Brazil (de que tanto 
prcci~amos) indagará :ipcms da lei liypo
tllecal'ia em geral e, n,ão il•cL estudae os prq. 
ces::~os ostadtme~ . E; o que se observa '~n·ora. 

Por isso , julgo indispons,wel estabelec'h ao 
menOS a,igumà COi~.iL ele mais OSSBllcial 
razão pela qual me limito a propor os se: 
guintos additi vos : 

-DEPOIS DO ART. 830, ACCRESCi;;NTEM·S8 OS 
SEGUINTES PAR.AGRAPJIOS, NA ORDEili DA COL· 
LOCA ÇÃO QUE FOR CONVENIENTE: 

§. E ' l !:cilo, ntio só ao d eveclOJ', mas tam
bem ao sett co1~juge, aos seu;s ascendente$ e 
descendentes 1·emir oi> da1· lançado?· a toclos 
ou ct alguns dos bim s perthor-ados, ate á as
si_qnatttnt do attto ela arremataçc7o ou ela 
adjuclicaçiío, sem n acessidade de citaçao pnivia 
ilo credo1·. · 

§. J'ant isso d p1·eci so que eo)tibam 
preço igual ao clct aJTemataçc7o ott arljucli~ 
caç<lo . . 

~- A,crula dó immovel hyJ?o.thccacÍo (w·
se-ha em has /à publicá, pm·h a qual SC1"1)Í1"à 
de base o p1·eço . qite (o1· (ixc4do po1· awtli
açlio feitct jJor pe1·Zlos nonieados a ajJTazi
mento elas pm·.tes, caso estas neto tenham 
no conl!·aclo ele hypotheca . esti?naclo )n-eço 
lJara isso. Em f'o.lla . de licitantes gÍte o('.. 
f'm·eçam pelo menos esse p1·cço, será o im
n!ovel immed iatmnente ·venclú/o em leilão a 
qu ein inais o(f'ere~er . 

§ . ;lo ere(l01' h1JZJOth~car-io d licito con
co?·re1' á hastct p1Z!Jiica como qualgum· li
citante, ott r equere1· a ad_judicaçüo dos bens 
pelo preço da avaliaç<lo, s·! ncro houver lici
tan tes. 

E assim extingu Lr-sc-ll5.o a.s trcs 1"ii·àça~ 
actu<ICS de cifci~o~ nega tivos. Q peopelo 
Sr . Andmclc l<'ig twil'ct , ·tão cioso do direito 
vcllw, <Lcha que basta uma sô peaça. «E' 
üema.is css<t multiplicidade ele praça, d isso 
e! le. Desde que o objccto tem do ir á praça, 
pelo mai.oe lanço oJI'erecldo, ninguelil con
cot•rc á primclra praça ... Os areemata.ntcs 
serias são l ogr<~Llos ccilU esses successl.vos 
adiamentos, com esses sttccessi,os ecl·!taes . que 
consomem 50 ou ao dias, c a consequencia 
e que o circulo elos arrematantes, qt!e .fá e 
limitaclo no pa-:z, sob1·etudo no inteTiO?·, dimi· 
n ·ue ext?·o.o?·clincwiam.ente. » 

. Com estas pala v r as do Sr. conselheiro 
Andrade Pigucira estamos db picno accoi·do. 

CJm a'l medidas <t ue propomos fica, r ia, 
n.lém di.sso, evitado que algum Estado se 
lembrasse de eStêtbJlecer (embora nulla
mcnto) a adjudicação fol'çada, pot' ma,i.s de 
umn, vez c nsaiàda ultimamen te; ficaria es
tondida. a todas as ltypotilods a pl·ovidcnci~t 
d<L estim<t~·ão elo valot• do immovel, l'cH<L 



c outL o c r"v rL- BHAZtLEIHcí 

pelas pr oprias partes, o que actualment~ se 
dü. eni l'elaç-ão aos b<wcos de cJ'e•li tJ r eal. g m
fim , fic<triam a~~cgur;:u l a,; cer t as melidas 
que concor rem pétt"a fi1'meza o efilcacia do 
credito immobiliario, a se111clhança do 'lne 
já. foz o p ·ojec to no a.rt. 1.779 . Qua nto 
maior for a garant i<1 legaL Gtn f;tvor do;; 
credores de pt'i 1nei1'a hypotheca , tanto me
lhor pa1·a os peoprios necess itados üe ca
pitaes . Estes a lliuir ã.o mais fa.rlilmente, em 
benefic io do patz, conv ~ndo não .esquecer o 
dispo ·to n o at·t. 13, n . IV dt1. Lei Prel i
minar . 

.t'l·rt. 84 2 

A expressão «li ltdo» aqui t em por fim cx
pl"imir, sem rl 1rvidit, o pr ·imeiro /.1'tJ$/ado ela 
esc 1·ipttwa de hypo theca . i\Ias conlleço tlu
vitlas a re~pei to, que na pratica l1 ii.J sul'gido, 
j<i tendo vi:> to nm Tr·ibumtl tleci ..it' que titulo 
tambe rn 6 i1 ce1·ticlao tla csc rip ;i ll'a e aclmi t
t iL· como validas a insc ei pçã.o c it 0xccução 
mcdüwte simples cct· ;idã. ! ! Acho, por isso, 
couvenicnte toen;tl' m :J.is c la l" o c l iv re de 
duvideiS osso ponto , tan l;o mai:> que, em ri.
""Ol' titulo ,; ianiflca a cau sa jur·útica que j us
Ufic~L o di;:eilo . 

SUDS'l'I'l'UA-SB A PÀLi .. VRA «'l'ITUTJO» PBLAS 
SIW UINTES: PR[l\IJo:IRO TRASLADO lJA ESC LU
P'l' UHA. 

1> .\ SOC!EJJ AilE 

. lrl. 1 .86<1 

N o~:; Í 111 [H'e:>.jo;:; .oilic!<\ÇS , q uo tu 1 i:w.~ vis l. o, 
dp Pl'ojocw f<tlt <t m <LS ult i m<~s P<d <Wl' : ~s tlcsle 
al"tigo-(o1·o c i vi t. 

suoCI;ssÃu 

Al"l. 1. ú75 

i•;ste <tl' Li go, co1Jiando o a.d . l.7 lG dlJ: ru va 
Cou:;o liüao.;ã.o do Cal'los de C<tr m llw, Ll1 z que 
})el<1 mod o <<OU L' I>LO :ESTADE LEC!i\II!:::\ '1'0 D;\. 
::>UCCESSÃO PIWVISO lUA DO AUSENTE» O pat l"l
lUOUiO p<tssa, como univercla lidade, a o:> hel'
dei ros. 

Não nos pal·ccc · cabivcl nem vct·dn.,lcit·u 
contempbr a lti a successtio p 1·oviso1·i(t. C. U.e 
Carvallw compil<W<L t udo quo lt;wüt ::;oiJt"e 
successão c, por isso, c t·eio cu, as~im orga
nizou o sou a1·tig6, cita nd o logo a b:1ixo o 
decre to do 1859 . O Codigo , IJOrúm, jü. tmtou 
em logar especial - Dos AUS 8N'ms - c até 
dispoz cousa 1liversa, dize ndo: «Al' t. 482 . 
DEPOIS DE E~IPOSSADOS DOS BE"'S, OS SUCCeSSO
res pl'oviso L"ios ficarão r epresentando o 
ausento .» 

O princip io capital em mat aria da sttc
cessão, de que cogita este livro do Projecto, 
~stci. expresso no ai't. 1.58.2: «Aberta a sue-

cesst1o, o domínio e posse da he1·ança transmit·. 
tem- se DESDE LOGO aos lze ,·deíros leqítím os ou 
testamenla1·ios . » Não depende , pois~ Lla posse 
c.ITectiva, como para a ~uccessão provisoria . 

Ora, isso não se dá e m relação aos ausen
tes , nem é olfei f:o da successãu provisor ia, 
pois o <1 r t . 48G cxpressmucnte dispõe que, 
apparecen clo o a11.se nte, ou p1•ovada a sua 
exhtenci<1, ce.;sam as vantagens da succes::;ão. 

Logo, nã0 se t ransmitte aos successores 
U.o ausen~e o dom .nio e posse como aos sue
cessare do rn01·to . Portanto, a successão de 
.que se eleve tratar neste livro é sómonte a. 
do m orto e nilo a do ;mscnte . 

Além desse gravo defeito du art [go, vemos 
u m ou tr o. 

E' oscu:>ado tlize1· o qne a.h i se escreveu , 
de>do que n .J art. l. 582 se diz tudo o melhor. 

Nes-e capi r. ulo- das diszJosições geraos - o 
pr i1ncn·o ar l;ip;o dovüt ser o <~ctu<ü 1.582, quo 
é o p l'imeieo principio gryral no assumpto. 
P:t·opouho: . 

SU PPG.IMA-SI, O · Al~'l' . 1.575 E, ];;M SEU LOGAR, 
CO Lf.OQUE-Sl, O Al ~'l' . 1. 582 . 

.t'l?·t. 1.577 

Neste~ <trt igu r epete-se o pri ncip io do 
al't. 1. ;)82, s~m noce.· !dado. Re<tlmente; 
P<Ll"<t que tlizel' «morrenclo a p essQa sem les
la/1/ en lo, /1·ansmílte-sc a heranra ( L seus her
deiros l 13fj itim os>~ , llll a!l(lo o :.tl' L 1.582, que 
elo v c , ·e r u p rii1Jeit'O, diz c l,~ramen to «abc l'ta tli 
wcce:;são, o domí nio e posse tra nsrnittom-se 
dm de logo aos hcrdoit·os legitimas o test a
men tat·io~ . » ?! Outl'os im, pat·a. q ue acc r·e~~ 
contar : - «CORRERÍ\. outr o tan ta quanto aos 
bens nã.o compreltc nrlidos no testn.mento »~ E 
com a <tggra. vant c do emprego do v erbo 
«corre1·. » E', poü;, inutil esse· art igo o mal 
r cdigitlo . 

SUPl'lc lMA·SE o Alt'l' . 1. 577. 

Ar ls.1 .578 e1 .579 -

São confusos comparados a outl"os, e ~ ti_. 
pcrfl uos em sua. mai.o1• P<tl'te . 

O 1. 578 e a p l'i me ir<t parte elo 1. 579 r e
petem, ou tm vez, o pt·iucip io do art . 1.582 
q LLO propuzemo:; pa.ra SOl" O primeiro elo ca
pit ulo . 
. A segunda pa.r to do 1.579 con tém r egi'a 
l mpor·tante-e nov<t , pelo que é aproveitavel. 

H<t, pois, neose capüulo cer ta desordem e 
um amontoado i. uutil do um m esmo princi
pio repetido por diverso~ modos . O verda
doil•o ê supprimil• tambem os a r ts . 1.578 e 
1.579. 

Em loga.r dellcs, collocar-sc-ln '' 2" parte 
do 1.579. Proponho: 
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Substituam-se os ar ts. 1. 578 e 1.579 pelo 
seguinte: 

Art . QUEM TIVER HERDEIROS NECESSA-
SARIOS, SÓ PODERÁ DISPÔR, E!ll'f ESTAII:IENTO, DA 
META DE DO SEU PATRJIIIONI O. 

CAPITULO li 

DA TR ANSMISSÃO DA HERANÇA 

Não ha necessidade desta subdivisão- em 
novo capitulo, nem dessa nova epigraphc . 

Tudo quanto ahi se vê no art. 1 .5~4 e seus 
paragraphos constitue disposições geraes. 

Proponho, pois, que esse art . 1. 584 fique 
fazendo parte do capitulo I. 

nullo, po1·gue aguillo que pe1·ten ce a alguem 
nc'ío pdde se1· po1· este adgui?·ido segunda vez.» 
As, im tambcm d ispõe o Dig . Liv . 30. frag. 
41 § 2°. 

Sou de opin ião, por não ver vantagem 
alguma ncs8a disposição, que : - SEJA sur
PRI!InDo O ART. 1.685. 

A1·t . 1 .686 

E' má a m nacção : A phrase «sómente ern 
pa1·le» parece ahi referir-se á co usa legada; 
quando a verdade é que refere-se a - p er
tence ao testador. 

Além disso , ahi. se confil'ma o máu pr in
cipio, cuja el tminaçií.o acabamos· de propo1· 
no artigo a nterior. Redij a-se, pois, as.;im : SUPPR IMAM-SE AS PALAVRAS : «CAPITULO li 

E DA TRA NSMISSÃO DA HER ANÇA.» - SI A COUilA LEGADA PIÚ:tTENCER SÓMENTE EM 
R E• PARTE AO TESTADOR, O LEGA DO SO TERÁ VA· 

LIDADE EM RELAÇÃO A ESSA PAR TE . 

-0 CAPIT.ULO III-DA ACCEITAÇÃO E 
NUNCIA DA HER ANÇA PASSARÁ A SER II. 

DOS LEGADOS 

Art . 1.685 

Neste artigo o projecto adapta o principio 
-dos codigos italiano , art . 8::l8, port uguez, 
art . 1 .803, hespanhol, R63, e venezuehwo-· 
de ser valido o legado de cousa pertencente 
ao herdeiro ou ao legatario. 

Não me parece feliz a consagração desse 
ext ravagante precei to . Pois, assim como o 
artigo anterior, 1.684, declara nu/lo o legado 
de causa alheia , cleveria o projecto pl'Ocecler 
em relaÇão ús co usas pertencentes <tO herdeil·o 
ou ao legatario, porqu · alheias ~ão . Desde 
que não pertencem ao testador, são alheias. 
Para que manter essas subtilezas que os 
t empos modernos não comportam ?- Assim 
como o projecto em boa hora abandonou a 
theoria r omana,pela qual era valido o legado 
de cousa alheia si o testador sabia que o 
era(!), eliminemos do nosso Codigo , como já 
fizeram outros codigos, a disposição do ar
tigo 1.685 . 

E esta ultima r ef'el'icla disjJosição nem é 
sanccionada pelo direito romano . A:;sim a 
Jnstituta de Jnstiniano, Liv. 2°, Tit. 20, § lO, 
diz : «Secl .~-: rem le!Jalrrr~i quis c·,; lcgm•cr::t. 
út1tlilc est l egatwn : fjuia guorl _p1·opriwn t:s l 
ip s E.us, amplius e;jus fi.er·i non JlOlcs f» , cuja 
t raducção é: «0 legrulo qHe um festarlm· (t::. er 
a alguem ele cousa que a este jâ pe7·tença, será 

DO PAGÁ!IIENTO DAS DIVIDAS 

A?-t. 1 .805 

Dizer que «a herança 1·esponde pelo paga· 
menta elas div{das do falleódo » é dar lqgar 
a duvidas quo já têm apparecido . Temos 
v isto ustentar-Be quo os credores do inorto 
têm priYi!egio sobre os bons do espolio como 
si tives;;em direito real ! E' um erro, não ha 
duvida. Nlio é a herança que responde pelas 
divid.as. · São os ·sucée::!sure:; do morto, em
bora dentJ-o thLs forças do:> bens deixados 
pelo devcJoe. Inconte;;hvelmonte, oprimi
tivo projecto do Sr. Clovis el\L muito mais 
claro, completo o conveniente a esto re
speito, no seu art . l. !l58, cujct atlopção eu 
proponho. 

SUDSTITUA· SB O ART. 1. 805 PELO SEGUINTE: 

Os wccesso res ficam pessoalmen'e obrigados 
ate a únpoTlancia elos setts quinhões , pm·a 
com os c·redo1·es elo espolio , sem prejuízo das 
acções que a estes competem contra toda a 
succes~ao e'nquanlu incli·vis(t e sobre os ben s 
que estiven·m !!~'< '· Dados por: onus 1·cacs. 

s. P;Lulo, 17 de n.b r-i l. dn 1902. 

J . i\ [. DE: AzgyJ;!Jo MARQUF:S, 

Advogado. 



Do Sr. A.ntonio Eulalio l\!Ionteiro 

CAPITuLO V 

DO REGIMEN DOTAL 

SECÇÃO I 

Constitu-~çcío do dote 

Art. 285. O dote póde ser consti tuido : 
I Pela propria noiva. 
II Pelo pai, pela mãi, ou por ambos. 
IIl Pelos avós, c pór terceiros. 
Não parece clara a ·redacção do art. 285, 

pois não ha razão . alguma para quo o noivo 
não possa dotar a noiva, desde que em 
clausula expressa do pacto antenupcial se 
faça indicação especificada. do regimen dotal 
o a estimação dos bens que constituem o 
dote com expressa declaração de ficarem 
sujeitos a estg regimon. · 

vo·. ll 

Além disso deve attender-se quo, pelo facto 
de haver o noivo constituído dote á noiva, 
não ficará prejudicado o regimen dotal, se
gundo a lei rof!1ana que só, confere o privi
legio ás mulheees (L. 2•, Dig. L.3•, tit 3•) : 

« Favor dotis : Reipublicre interest mu
lie ·os dotes salvas habere, propter quas 
nubere possunt. » 

Nota sa 1) « Dos, est pecunia marito, 
nuptiarum causa, data, vel dieta, vel pro
missa. » 

Proponho, portanto, a seguinte redacçã.o : 
Art. 285. O doto pôde ser constituído: 
I Pelo noivo. 
II Pela propria noiva , 
lii Pelos pais dos noivos. 
lY Pelos aTós dos noivos e por terceiros. 

Rio de Janeiro, 26 do abril de 1902.--
Antonio Eulalio Monteiro. 

.. 
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Do Sr. Nogueira Itagyba 

Sou dos quo pensam que a elalJOl'ação d9 dado elo salientar a:lguma~ modificações que 
Codigo Civil de um paiz policicvlo é obra julgo ·indispClllSLLVO iS pétl'a ClUe v Codigtl c, vil 
c1ue deve rcflcctir ~auto quanto possivel a Bmzile ieo seja um reflexo elo seutüneoto 
indolo, o sonLimcnw jttridico c as a ::; pil'açõed naciun. tl o não uma muralha ao progresso e 
do povo, ct'ysl;a.li zados ; pur·ificadol no cacli nho evo ' ução dJ no3SJ c!it•cHo. · 
de seus jm·istas . Farei apenas obsc:·vações perfunctorias 

Em livl'o C[ UO est<i a sahie do prelo (r1 sobre uma ou outr,L dispos.çã ::J que e11tenda 
Posse, manutençao de cU1·eitos, pag. 74) OS· meeecm• ·-Diüendas ou alte1·ações. · 
crevi: «Um legislador que assume o oneroso O ar L. 18 da Pade Geral deve ser m au
encargo de codificae as instituiç-ão.,; e dil'eitos ticlo em sua. pleni ~ucle; porquant.o <t fa.cul
civis de um povo deve tomar êt média geral dade quo o arL · 2l do peojcdo Bevilaq1ttt 
das opioiõc::> juridictts e· da jm·isprurlencia. , con.ccdi<t ás pcsso11s de cti ,·eito publico e::;tea.n
auscultaodo sempr·c os costLtm cs, a. indole c o ;.:ci : tts p:n·a adquü·irem immoveis no Braz il 
sentimcn;o juridico de.;se pJvo , p<tt'.~ dahi., imlJortaria, ,,a renun cia. de um direito, que 
firma.nd , a dontl'iua generica, erigil·a em jám;,,is clever emJs alienar sem quebra de 
postulados que o~ artigos do Codigo 1·epre- nJssos sentimo ,tJs civicos e de nossa propt·ia 
seu ~em, como a imagem r.:Jal de t odos aqueUo3 iudepen.deocia.. · · 
requisitos unifica.dos nos se ntimentos juri- Sub;crevo neste pon to as palavi·as pa~ 
dicas do codificacloe.» Eu me eet'eria. justa· triot icas elo illustrado Dr. Azevedo Mat•ques, 
mente ao Pr·ojecto de Cocligo Civil elo St•. 'Dr. co mmcn tLtndo o disposto dat[uclle ar.Ligo e o 
Clovil'l Bevilac1ua, na. pa.1· Gc relativa. ao insti- p<trcce r ~o precl<Lt'O D:. Duane ele Azevedo 
tuto possessorio. Do ta.do a nilülida.lle juri· (Trabalhos sobre o PTojecto de Codigo CiviL 
dica do escriptor clcst LS linhLLS, entendo to· Bra:. ileiro, vol. 3" , pLtg. 37) . 
da. via que, CJmo brazilciro, C? mo cu ltor accr· O at·t. 140 deve sulf<'Cl' <t seguinte emench: 
ril_uo;.cmb?l'9-_ob ;cu~o: do du:ctto,dev~ e~mt_~r Em vez de exig ir-se a. ti'a.nSI;dp.Çã.o üos ití.-
mtn.ll,t op11_nao pcs,oal sobl o 0 futut. ° C.Jdl,.,o stnrnentos P'1l'Liccllarcs 110 L'Cú'istro pub1il'o 
elo n~~u. pétl~. ~stoL~- cceto do q:,'c ,, 81 to~p~ o,; pl'~sc r~eva-se 'o rccon iLCcimento cl<us • fi riu'~.~ 
magrs~ra.~o~: Ml ;~\'a~os, pes~_~ ::l:8 ·, ~lo lo r 0 ~ dos con •.ractantes e cüts tost Jmunha.s por 
outr .:b Pl oi1.)sl0thtc:> ~LplomMlo~ dSSim proce bbellião, ostabelec.mdo as.;im a.uth Jn,icid<bde 
do3som; o Cocltgo Ctvtl sa_n~ ta csc~una.Jo tn· rigoro~a,incomrastavol, sem o 1nc.:mvenieote 
clt;bt.t <~vc lmcntc uos mmto:~ scn~es quo. 0 I Ütl crea.r embctl'<tno.':l c di.>p onclio üs partes ÍÍI~ 
afm~u c lJem_ s J_ appt·oximêt l'l~L üus desOJOOó c tcressad;ts. • 
sent~men~os ~L1_~·tchc~: ;l<t N_aça~ ~c.osantu . O ;wt. 146 devo scr· r ed ig ido por esta • 
. . ~'ts -~ mmct,\ c. c,uct~C la. du cstunLLlo tudo I t'órlll<L: «A pl'ova exclusiva po1· testemunhas, 
tttl?pln ,tm em no~so p, v;. o-,. , f'út• v. dos ca.SJS ex:ceptuatlos, só é a.dmissfvel 

Esc1~1e~endo F01 um __ mom?nto a ;=> 1 'wd · nos cúutmctos cuj> valo: não excecle1· a um 
aclmua.ç:w que voto ,ts luzes r. t1.lc!ltos conto elo réi~» . · -
compro1·a.Llo::; do <Li g uus dos emtnente3 
membros da Commissão EspJcia.l Revisor·a. 
do Projecto Bevilt\LJUa, cltam<trla dos ·~ J, 
como o~ insig ne;,; Seabl'a, Sylvio Romero , 
Anizio ele .'\.b eeu, Azevedo M;LL'Clucs c Alf: edo 
Pinto, não posso deixar de perfilllLL · a ju.;ta. 
censu1'a que se t em feito á r ctla.cção e vce
naculiJlarl c do Projec Lo r r.visto e j ;i appro
va.do pela. Camaea. L<\::Llcra.l. 

A inco tTecç:io rle linguagem do futuro Co
digo c:>L<i vis ; 1re! CIH gt·atll ltl pal'tc ele S '~ LL~ 
artigos . En teetanto, put'ilti tto-me a lil.Jet .. 

No u.rt. 158, Il, emende-se : 
« IL De a.cto pr,\tica.clo sJm assisteocia do 

tt~tor ou cul'aclol' q uc nellc deveTia intervir.>> 
O a!'t. 176, I, Llev ) sol' eo ,·rcgldo , suppr i

mindo-sc ,., pllra.se fina.!-« ainda. que ol'de
nado por juii incompat ente »-porque a. ci
tação Ol'denada po·,· ju tz incompe .ente é 'um 
acto .nu lo, c, como t d, nào pôde extinguir 
nem ceeM' clit~eu J::l . Ensina Püncnt<1 Bueno 
(fo'o·rllwtúlarles do P?'OC. Civil, pag. o) que «aS 
le .s cu n.;:; tituti v~ts elas fol'mul~ts ou condições 

I '" i.: 
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esscncia.~s dos actos, quJ oll<L'3 iDS~i';u m1 ou 
r egulam, devem t ttm '1Jm ser re l tg . os ~tmc n_(.J 
observ 1d:ls, pJis qnc aliás taes ac,aJ p Jt'

tlcm o c \l'_lc ter lcg \l , c tornam-sJ nenhuns , 
isto é, não têm cx istencia. ante a f,tce da. 
lei.» Não csc1u 'çamos o velho brocrtrJo
nttlta majo1· nultita; inven·:1·e potes, guam 
illa guce resultat ex cle{ecttt poteslctt ~s. Demais, 
a disposição rcfcr id~L é contradictoria cJm 
a doat·t. 179. 

Divergente do pcns'trdo illustec.> Sl'. Coelho 
Rodt•igu:Js. que nâCJ considera o C1,samento 
contracto, nem acto ?'eligioso, nem _a cto civ il, 
mas w n fa cto j w ·idi co n ecessa;·io d con se;·
vaçtío ela e::pecie (Trab (l. /hos (la Commisscío 
Especial, vol. 5° p:tg. 25), scgue-~o quc _a 
dou ta Commissão não podia csposM as idéas 
do cx-.;enador piau!tye:1sc. 

Admittin llo o casamento como uma so
cieda•fe conjugai , com atteilmtos de vel'da
dcü·o contracto civil, pot• cohercncia e colli
gC~ção do pl'inc ip io.J, deveriam os insignes 
lcgisl<tdores attingir a met<.L di visada, em 
SUéLS dcl'l'adeims consequencias. 

Ou uma ou outra deve da3app::~. t·c~m·. 
Ao arU 82, § 6°, X[, diga-se: «contando-se 

o praso do vencimento-do con~l' Lcb, da 
decisão final do pL'o~cssJ , 0:.1 da r evogação 
do mandato .» Não podiam estacar dmwtc o bJrrcit•o Ie

van·;ado polos missionarios do cnfcl'rujado 
direito divino e d<t in troducção do catecllis
mv nas i n ~~ ituiç3c ; sociaes. Deve!'Íam 
lom ln·a1·-se de que .nii.a csLavttm lcgislanJ.o 
p:tra a ge1'.Lção dos exaganarios que já. -vo
ze<tm <í b:lil'a do tumulo com olhos fitos nas 
penas do purgatot•io pelo mui to que lltes 
accuBa,m <L> conscicncias pelas bréchas feitas 
contea os mandamentos religiosos ; mas, 
si ni, quo pl'ep:wavam um Codigo Civil para 
a aclual gcr_tção nova c para tod.as as dos 
·ecu los p ;rvindoui'OS. 

A redacção do art. 187, XI, é impcrfdta 
e confusa.Pto;:!fit•o o enunciado do al' t. 7, § 7•, 
do decreto n.-18 1. do ~4 de j<lneit·o ele 18<JO . 

A fórmula c>ttLb}lecicl'.l no art. 198 é de
fectiva . Torna-s0 m;,t,is acceitwcl a do 
art. 28 do decre~o n. 181, adJ.icio·tando-se 
em principio: «Em n ome ela lei, cu, F . . etc ~ 
Deve ficar cxtincta <t l'ôl'mula cJ.nonica do 
art. 27. 

No art. 223 deve sei' sub>tituido o v.Jca
bulo h?nomb·::t-:clade pJr-honra, ou pJl' outro 
equipollen te . 

No art . 227 emenda-se: «.\. null iJade do 
casamento p roec>3al'-s ~ -ha por acçio ot' -' i
naria. N a acçt'io ele nulliclarle será sem.p;·e O!!

vido o ?'epresentante do Jllinistel' Í1 Publico. » 

O d,vvt·c io civil n'\o é um espantalho, 
nem um lobisho mem que vá. se intrometter 
no seio das f.Lmiliél,S p<Lt'<.L c~ tupot'at• pelo 
~ e1't'01' aos conju ;os bem proccditlos ; ell:J 
nã_o vem am~ctar nem a dignidade nem 
tão pouco os s1o,; p1·e~ci tos dos casa.es ultra
catholicos; elle penctra l'[L sômen·te como um 
CI10J'gico detergente, como um recurso ex
~ t'Jmo pal'a cu!'ar <LS maz dias de dous entes 
que se J.c t~sktm, do duas a lmas que sere
peli m odiosamente . O divot•cio não SJ 
I!O::tl'á. n J I<Lt' ~a nti ficado pelo amor c ami
zade, pel<.L _cJnfiallç<L e tideliJ.ad c dus esposos 
lJ Ue eto t·namentc se unit·<~ITI}J u lo curilção, 
vinculadospJia cadeia llldissoluvel dosfilhus, 
sem dependcncia d<l agu::t benta ou do re
gistl'o ciril. 

O al'L 216 deve set• as lim redigi ~o: «Pelo 
casamento a mulher ar.loptaru o cognom~ do 
maeida, tornanlo-se sun. comp1nheim e 
soei 1, etc., 

R1rlija-se o ar t. 2-IS ror csh fó <·ma: «.\ 
mulhct' não p Ue se n auto t•iatção do ma
rido: 

I Praticat' os mesmos acto3 etc. 
li Alienar ou gravar etc. 
1\f.;difique-se o art. 253, vm, pa,t'::l: «Pl'o-

:por a acção do d ivorc·.'o . » 
E' confusa a red<tcção tlo art. 263 . 
O art. 275, lU , corl'ij:L-se: «Pelo divorcio . >> 
Chegamos ao capitulo que ira ta do deba-

tido pt·oblcma elo cli·vorcio. 
S011 ft•ancamentc pelo divo1·c iu, cJm rlis~a 

l•lÇ io completa ri o vincn !o conjugal. 
1nf,l liznwnt~ o DI'. Clovis BC\-il ::t.qu.\, como 

anterio rmente o i!!'. Coellw RoJt·i guc3, ela
borando a lei do c<.Lsamcnto civil c o seu 
P,·ojecto de Cod igo, não puderam rlcsvenci
lhar se dos prec ,ncei bs p Jl'nicio.>os ria sr ih 
c .tllJlic<.L. A pcl'egein <L Com missão dos \'in te 
e Um Deputados foi aliás m;üs·inc Jngl'ucnte 
do que e ·s0s dou -; jur i con~ultos . 

l!e facto, a epig t·<.L phc quo a Commi.-;são 
fiou ao Tit. IV üo Li v. I du, PartA Esprcia l 
do }JI'ojecto })l'Cdiz que clla acccita o c:tsa
mento como um contrado, mnbo1'a co·m o C<~
racter de sociedade conjngal stti gen er is . 

.Em pl'incipio é o UÍ \'Ot·cio um mal. ill ' .S 
é um mal necess;.Lrio, sel'vindo do rJ
mcdio a um mal TlléÜOl', m~ cxp1·e:;são de 
t<. Gal'nicr. . 

I•; a neccs·dd:ulc <le to lcral-o nos costmn ~.3 
SOC iaCS f< IÍ l'CI!011 lt Oc ida }da. p i'Opl'i:t irq•eja 
dcsclo os p t' illlit ivu~ tem pos, segundo o t~ste
munho de S. Jcronymo na Vida de San ta Fa
biola c os T·r·ilnmacs d e Jerusalcm. Ali i se l ê 
quo a, auscncia pt·o long<Ld <L, a apostasi<.L e 
doença:, como a lepra, a cp il cp~ia , ou o m:to 
cl tcit'o da bJcca ou do tn r·iz, ju3tific[],vam o 
dt,·orcio, quo a igl'eja pronunciava após a 
f•,rmu. liLliu le singlll ,tr dJ um exame, podendo 
o cvnjuge sfto c<t.~a t• -se um <L 't no c dia depois. 
«T•Jdos o~ divot·c ius dos subemnos f<ancezc~ , 
esct·cve o i!!'. :'llonhu, t·cquct•irlos sob rliver
sos prc iexto,;, flll C Cl!<•, <~LÜOJ'ÍZO LL C C·lnS<L-
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grou sob 03 nomes de annullações, ?'epudios c 
ntpturas, desde Carlo~ Magno até Luiz Xll 
e Napoleão I, provam-no plenamente.» (lli 
giene del ll1at1·imonio, trad. do Dr. Gamier, 
pag. 143.) 

Ora, o Papa actual condemna o divorcio , 
mas sancciona. a sepJ.r açã.o de corpos ou o 
descgüte, que importa em preconizJ.r o con
cubinato obrigatorio, v isto qLlB os conjuges 
separados não p:>dcm casar-se c::nn a pe.~s)a 
de saa n.ífeição e con veniencia ! 

Perfilho a opinião do not::tve l pal'lamentir 
Dr. Anizio de Abreu, qu::tndo disse : . 

« O que consti we o casamento? O accordo 
de duas vont-ade.>. Q tf\,1 o objec Gi vo ? A com
munhão de vídus. O ma trimonio é um con
tracto socia.! , inlivitlual e políti co . W um 
contracto sui gene tis, cspecia!, unic J, mas 
q uem o f<.tz? O elemento que CO!Hti ,ue a. 
e3senci:J. de todos os contnwtos, isto é, a von
t ade . Si o cas1mento é, como quer a lei, um 
accorclo de vontades, está como tudo, suj eito 
ao erro, está subor,lin"do .a condiçõe.> e cit•
cumstancia.s c1ue têm, fatn. lmente, d l excrcet• 
innuencia. na sua continuidade. N<ío ha lei, 
nao ha principio de moral qtte possa imped,:?
a d·issoluçao de wna sociedade que mentiu o. 
seus fins. 

A vantagem do divo rcio es;á em não ser 
uma lei de coacção. E' um 1. lei vol nn taria; 
é um remecl o p.t.r,t ser usado po: quem 
cl.ell e necJssitar. O que nobilita, o que digni
fica a inst itu ição do casa·1wnto não é a l :i, 
pol'que esta não gera o sentimento, não c:ca 
o atrecto, niio faz o casamento que é obe ~ do 
amor , que só cxi .;te cmqtunto o amoe pee
dura, que desapparecc q.n:1ndo o amor se 
extingue. A b 't~e d<t estab.lid:tüe da Lmilia 
e .tá. no sentimenb affe::t ivo. no amor, na. 
dig-n idade do indl vitluo pct'.>ntc si o u. socie
dade. 

os que a prat·::cmn aquelles qtte mais !Jl·~tam 
em faoor ela ~:n(tissohtbilidade do f.oço con
jugal. » · 

f?inalmente , 'ateJ.vés as are>ta.~ cambiantes 
de seu gl'a'nde talento, nã.a pódc L~ão X[[[ 
encobrlr que o divorcio foi usaclo d~sde éra~ 
remotas entre os judeus, como revela o Deu
toro :omío, de onde inocu lou-se nas propriM 
pa á nas do Eva.n <:\'O lho, segundo o t estemunho 
de S. Matheus (XX.[[, 2J- 30), de S. Marcos 
(X, ll, 12) e S. Lucas ( exceptii {ornicationis 
câ~tsa. , X IX, 9-ou ... Nisi ob {ornicationem. 
v. 32). 

Pot•ta!l to , o proprio Christ J, em suJ. do-:-
1 ;nt J et~stiJade , p :wmit ~ ia o divorcio no caso 
g rave e in cura,vcl dJ adulter iu . . . 

Os b:mt-Js co tt :lmpot'<1neos querem ser mfl,JS 
t'e;Liist:ls do que seu rei. 

Mas o legiillador braz íleiro, elaborando o 
nos3o fu tlll'o Corligo Civil, de ve encarar só· 
mr:Jnte que codific:J. p :l.l'::t um povo l'egido pot• 
nm1. das mais lib:~mes consti ;uições políticas 
do mun .lo , receb id'1 de mãos ambas por uma 
tnçiio que exot•J. o concueso da~ aet~s, das 
~cienc i as tlo p :ogt'<3S ;o o da tmmtgraçao dos 
povos adean tados, som a.ttcnd 3r á sua mul
tiplicida•.le de crcnç .s c de cultos c á clivor
:; idade de seus co;;tumes. 

Ora, de.;de que o por o bt•azileirJ acce~tou 
calmo c con i,ente a separ.1çã.o da Ig :eja do 
E>ta;lo c a soculal'izaçã.o dos cemiterios, cpm 
ampl :~. li b:wdacle !los cultos, nã.o é imperti· 
nen te afirmar-se que clle acolherá :1 insti
t uir:ão do divo ;•c io com a mesma r espcitosl. 
synÍpMhia . · · , 

A lei nâo pode m,w tm· w na ·'nsUuiçtío que 
se dissolveu.» ( 1'·mbo.lhos da Commi3S<ío de 
Deputados, vol. 5° pag. 28). 

Devemos convir quc,si a indissolu uiliJadc 
elo cas Lmento é um id:.Ja l, um sy::; t EJ ma que 
a s:tncciono nas leis positivas se acha infeliz
mente dos men tido a c:tdJ. p::t%0 pelo.; f'a.ctos , 
e, como bem diz Laurent em seus Princip·:o, 
de D·::rcito ci-oif.,o di vorcío não eomp c> o c tsa
rncnto. sómcn te consigna a s:m rup tnra. 

O que faz o casa.men to s:1 nto é a a ll'ci çã 'l 
que une os e>posos: póde dizer -se> que elle 
afl'octa a S<tntidaclo do casament J, qnanJo o 
odio substitue a afl'ci ç-ão e o l n,r domest ico 
é m ·tculado pelo cc·ímc ! (LL Fcrmont , '1'1·a ité 
lh1 DivoJ·ce, pag . 2) . 

Nem ha. qne r ecei::tr p ela segurança dos 
rlog·mas ela Igreja, pot·q_ue o divut·cio será 
voltmtm·io e uão oúrigato rio, ser á um recurso 
exteemo para um mal qne se t01 ne ir·reme
J iavcl pJr outl'JS mcics, sel'á uma excepçã~ 
c não rugr:t gora! . 

Os conjuges que atte~ t~_!'em antes para os 
seu.> principio.> de r eltgta.? ~o. que Bar~ as 
normas facu ltativas cl ::ts l .3 tS ctvts, esta vtsto 
que já.mais pensarão em u tilizar-se -~~uma 
me,lida que r 0pug ne á. moral e esptr t ta de 
stn. scit .. t.. O divorcio com , dissolução do 
vinculo não será. para quem o queira discre
cion::triamente. como fa zem suppor os seus 
ad vct·s,u·ios ; delle se apeoveitará exclusiva
mcnt Cl a.quellc a c1uem a lei t'acul~al-o dentl'o 
das limit:J.çõc.; ri O'ot·asa~ e~ta.ueleCldas. 

Comba.b r o divorcio civil importa em 
pt•econizén' a concupis ~cncia luxu?S::t de. Ni
ni ve, importa em ai'~ r~· ? concub10ato h vre 

Essas pala. Ha.s siio co:Jfit•ma.Llas pol' Lüon 
Danat, nas L c·:·s e costum es ?·epublicalios, 
com espontaneidade digna de nata : 

«Onde é proltiLido o divorcio existe ate 
certo ponto a polygamia , e seio exactamçnte 

dos co njugc~in_comp~f,_Lvms . . 
A ma eeb 'a ipt oduzil'- r ·h'lf o sa.mente 

em nos1;p's·costt1mes. qual. unflli~JtOJ uerieia 
i ncvita.Ycl~ fata l do desq mtc. J<t a u m os 
cxompl s actuctes . ~ 
Dua~ p 1•ol~~ iUegitimas .se forma.~ , m.a

cula.ndo a. p~réz~ da :prHne 1<90r-. 
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E' isto que dQ.'leja m os pncli'CS ~ r~· <1. i sto que 
.n.spira a. sei.t.'t catltolica., ap,1s &ol ic:1., I'.om:ul:t, 
eonfirman Llo a as~cr·ç-;'Lo de Don < ~t ·t. Ct·cio q11c 
o Chi'isto dtJssos homens .nã.o <~ ·u lll (}smo 
C[lri sto suppliciarlo no Calvar io ; porque as 
tloutrinas pregadas pelo Ma.rtyr do Go lgotlm 
investem contl'v. esse attentado aos princi-
pios .. da sua moral castiss i ma e"' orga nizaçã o 
da famili_a . Opino, po11&ant0, qnc o Mt. 323 
rlo pl'v.iccto d .t Ccmmissã.o llc ve S::lr n.~sim 
concebido: 

· « Dêssolve- se a socictln.rle c.1 njngal (ou o 
casamento) : 

I. Pel<~ m orte de um !los conjugcs . 
li. Pela nullidade do casamento. 

m. Pelo divO?'CiO . » 
Suppr.ima-so o paril.grapl10 u nico. 
Subsi.i tu n.-se a p:l.!avra- Llcsquile- pcla-

clivm·cio em todos os al'tigos ~cguin tes . 
Ao art . 32,1 ::tcct'c-~cen \c-se c~ta dispos iç:ão: 
1
« Na acç<7o d e d ivo1·c-io, sem.J' re qJJc houver 

fi lhos ~enores do casal-, será_ ouv-:elo o 1llinis
terio P~tblico .. » 

No u. V do art. 323 supprirna-s a con 
dicional-«si forem casados ha mais do dous 
annos» . 
. O art . 329 dcvor<L ser reei igidJ por este 

p:wdo: 
« A sentenÇa do divorcio clissolve o casa· 

?nento e faz cessa1 · o ?'egim en dos ben s . 
Paragrapho uo i co. Dec1·etado o d i-vorcio. 

o j uiz inventa?'im·d e pa1·tilhan't os bens do 
casal em t?-es partes, si hottver filhos , cabendo 
a estes ~tma elas pa?'tes e w1w a cada wn dos 
conjuges. Si mio houver fi lhos, fm·- se-ha a 
partilha em clu.rts pm-tes igua es . » 

Quanto <í.s <loma.is di sposiçõe3, cnl'Ollai'io 
forç::tdo do divul'cio civil, a.dopto sem escru
pulos ou as do pr·ojccto apl'csenta.rlo :to SD
naclo Fed c)rct! pelo Dr. Ma.rtinlw Ga1·cez , on 
mesmo as do De. Erico C:olho quo, com 
algumas a i te rações, teve parecer ra. v ora vel 
da Commis.;ão respectiva da Cama ra. Fe
deral. 

O n. VI do art. 434 deve ser alterado, 
supprimindo-se a. obsol et a exigenc ia de 
praça pa ra arrendar os bend do raiz de or
phãos. 

E' prefer ;vcl, mais facil, menos dispendiosa 
e J~ais curia.l a autorização judicial por 
mow do alvará . O mesmo direi r olativ<t
mentc ~i. dlspo.~ ição do n. VII, bem como 
entendo que o art . 436 póLio sor r edigido 
assim: 

« Os bens de raiz· do menor só poclcm ser 
vendi do~~ ou 2Jermutados , occorrendo nccossi
dado incleclinavcl ou u tilidade evidente em 
h asta. public~, ott po1· alv an1 j udicial, p?·c
ccllenrl o avahaçrTo r los mc.~mos em arnbos os 
CctôOS, » 

O m· t . 492<lcvc sc1' fol'mula,rlo elo sorte (lllC 
se defln<L <L p osse c nü.o o )J'JSstt :dor. 

1•:, . a.rlopt:tnclo o tn•ojr.cl:o a. clou tri.na do 
Yhoring,pótle definü• a p osse como o cxer cici_o 
continuo, intc1~c::onal c exclusiv o d e qualquc1· 
d i reito . (V ido meu 1 i vro 11 posse , §5°). 

O art. 5')0 dever:L dispor: 
« Adquiro-se a pos .~e: 

L Pela appeclwnsã.o tla cousa. ou pelo 
exoec icio ele qualquer dt:1·cilo incm-por eo. 

H. Pcl o facto d e d-spo1· ela co 11 sa o~t -de excT
cm· o Lli1·eilo com em imo de prop1·ieta1·-:o. 

Sã.o acce it;wc's, com p equcna.>-corrigcmlas, 
as dema is di sposições solwe o instituto pos
scssorio . 

Quan to :t p 1·opn:ctlarlc lill erm<a cngeinal
do-:t com toda~ as gn.r::t,nt ia.s c arleroços inllc· 
re nte.; ü prnpl'iednde commum . 

Rcpillo os :oegumcn &od sophisticos com quo 
a.t·di losu::: casLLi <>t as pecteJ Jdcm negar ao tea
l.Jal h o c cxha.usti v o c;;Coeeo in &cllcctual o 
valor c o dieeito . cxclusi,·Õ, propeio, de uti· 
l izal-o, do apeeç~il-o c usulruil-o quo cabe 
ao autot• de yualquee obi'::t littcraria, soion· 
titica ou aetbtica . A penna não pesa, é ver 
dado, como a clta.t'l'ú 'L ou o alvi ã.o; mas quem 
a maneja tom ta nto dü·cito ao p t·oducto que 
pol' elL.1 extern a., como. o tem o ln.yrador 
sobt'O n millnral ou valado q tte cavouca1·a . 

Assim, o direito a utor·al não tleve ficar 
r cstl'icto <W tempo de 30 annos, como se lê 
no § lo Llo art. G55 do peojccto ; deve gosn.r 
a mc3ma ex~onsão dominial 11ue o direito 
de propriodé1.clo commum . 

O p i·azo do art. 789 do v o sm· cleva.do a 
dons ann us, com a iusceipç:io obeiga.tm· ia. 
do titulo, qu,~ndo a. importétnci<l. 1l:L div ida 
excede!' a. cinco contrJS de r úi:> . 

Ao a l' t. 853 twct· osce n te-so : 
-« Par<tgl'apho unico . O ca.ncellamcnto da 

inscripção da hypotlieca póde se l' feito. t am
bcm, em cada um dos c;t sos de cxtincção, 
mediante exhibição de q uitaç:ão por o.>cri· 
ptura puulica ou particular com a finnrt elo 
c1·erlo1· , n este caso , Teconlzecicla po1· official 
publico.» 

O al' t. 1.443 deve ser modificado em sua 
ultima pal't e, p ermitt indo-se o pagamen to 
elo premio do seguro, mesmo em caso .de 
suicülio, pelas va liosas razões quo oxpondi 
em meu Tratado sob1·e segu1·os ele viela, § 12. 

Ao a rt . 1.474 accresceuto-sc : 
« Pal'agmpho uni co. l!,?n caso ele morte ou 

(allencia do segtt ;·ado, o p1·emio elo seguro con
t?·ahido em seu prop; ·io nome ou d sua oTclem 
fica su_jeito , corno bem elo acervo, ás Llivúlas 
pass-::vas . » 

No ael;. 1.582 diga.-so «lrang";il/.e-sc a he
ranra .. ,>' 
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Ao art. 1.536, rim, accrosceotc-sc « .. . con
tinuando nclle a posse anterior ate partilhas.» 

Ao mesmo al'tigo addiciooe-se : 
« § 4. 0 Ao cabeça de cawl, o~ ao ::nventa· 

riante cabe usm· dos inte1·dictos possessorios 
para ga1·antiJ·-se na posse do cargo. 

§ 5. o O he1·deiro póde tambem usar dos in
terdictvs pa1·a conse1·vaçii'o ou reintegmçúo de 
sua he1ança ou do direito hereditario. » 

Corrija-se o art. 1.621 por esta fôrma: 
« Pallecenrlo o filho adoptivo sem descen

dencia, o vivendo seus paes e o acloptante, 
a sua he?'W?ça pa?'tilhar-se· ha igualmente entre 
este e aquelles. » 

Esta pecscripção é m:.üs justn, c eqnita
tiva, não é mistet• provai-o. 

E' defeituosa 11. redacção do art. 1.632. 
Convenho com o preceito do al't. 1.735 do 

Projecto da Commissão. Sou contra a franca 
c arbitra~ia liberdade de tes tar, sinão tanto 
por motiro de oedem social, sobretudo em 
razão da constituição da família. O facto uo 
nascimento investe os filhos no direito ioa
liena.ve!, inauferiYel, de herd.trem pelo me
nos metade do pateimonio daquelles que lhes 
deram existencia: 

Ao art. 1.785, accrescente-se: 
« Parag1·apho ttnico. Os bens de te1·ceiros 

m·rolados no inventa1·io lhes deverão se·r en-

t1·egues, salvo havendo duvidtL quanto á sua 
prop1·i~dacle; caso em q·ue o terceiro provara 
seu di?·eito summm·iamente no inventario, ou 
po1· acçao ordina1·ia mio sendo plena e convin
cente aquella prot>a.» 

Addicione-se no fim do paragrapho unico 
do art. 1.786: <~ ... o to1·ceiro que desem
pate, o qual se1·d obrigado a conformar-se 
com o laudo ele um elos outros .louvados.» 

Deve-se adaptar a disposição dos artigos 
2.083 e 2.084 do Codigo Civil Portugez em se· 
guida ao aet. I . 786. 

Finalizando os ligeiros reparos que me 
aventurei oppor ao Projecto de Codigo Civil 
Brazileiro, ora em mãos da Commissão Es
pecial do Senado Federal, sacrifico os meus 
mais ardentes des~jos na ara puríssima das 
consciencias dos preclaros e veneraveis le
gisladores de meu paiz, exarando-lhes 
esforços pios e insistentes para quo, agora, 
o Codigo Civil seja definitivamente uma 
realidade. 

Os contemporaneos e as geeaçõos futuras 
lhes bemdirão reconhecidos essa grandiosa 
o1J1'a, de inestimavel valor, que mais e mais 
enaltecer:í. o nome do Brazil no convívio das 
nações civilizadas. 

S. João Nepomuceno (Minas), 30 de abril 
de 1902. - O advogado, J. Nogueh·a Itagyba. 





Do Centro das Classes Operarias 

Exms. Srs. Presidente e Membros <lo Se
nado dé\ Repttblica. 

9 .centro das Classes Operarias foi com
mlSS Jon ado pelos seus associaclos par.L cstudae 
as disposições do P1·ojecto tle Coligu C.iv.il, 
o~·a. em e.la~oração, que pJssam affect:w não 
so os dn·e1tos das classes operarias, mas 
tambem os ideaes do mesmo partido. 

Nessa ordem de idéas, as cJmmisJões no
meadas por este Centro procederam aos 
estudos necessa.eioa e a.peesentaram algumas 
idéas e emendas, qua, na presente represen
tação, tomamo5 a liberdade de submettet' tL 
alta ~prec~ação do Senado, aproveitando o 
conv1to fctto ao paiz pelo cgrea-io Presillentc 
da Commissão Especial. o 

A orbita em que se moveram os nossos 
ostud~s f~i l.imitadissim ~l,, e outra preoc
cup~ça? nao tivemos sinão mell1or amp:trar 
os d1r01tos da. chsse opern,ric•, e nu .1ea fcLzer 
um .exa.m.e _geral da. obra complexa, que é o 
Cod1go C1v1l, para, o que nos fal&n.eia abso
lutamente· compotencia. 

A introducção do institub do homesteacl 
~o nosso paiz ren.lizará não só o 01lto idéal 
mherente ao mesmo instituto, qu:tl o de con
srwvar um lar á fa.milia agl'icola, mas am
phado_ ta~b~m ás cidades, comJ pedimos 
que seJ~, Vlr<L prot::Jger o amparar o ta.r uo 
opet•arto, sobretudo nas üpocas de cl'ise de 
baixa de salarios. 

O _homesteacl tornar-se-ha um institub 
geumnamente popular e virá a ser um ele
mento essencial de pl'otecção á fa.milia. 

Este Centro tamhmu procurou uma solução 
a1 pro2lema tão difficil da famili :1 irt•eg\).lar, 
e propoe que, após um pJriodo de seis ~tnuos 
de convi vencia marital, entre pessoas livres 
~e vincul) matrimonial anterior, confira-se 
a mulher o direito de exigir que o seu con
cubino a receba om casa..mento, e recusando 
este s~m um :.t_ju3~a. causa, saja.-llu concedida 
uma. Indemmzacao proporcional ao p:ctri
momo do recusante. 

Dec~rrldo o per lodo de dez a.nnos, qualqucl' 
que SeJa. o esta.do dos concubinos, a indemni
zação será devida á mulher, si ella sobreviver 
a,o outro concubino. 

Yol . li 

Estas dlspJsiçõcs têm pjr fim não só 
n.mp:1rn.r n. mulher transviada em uma união 
ir1·egular, acautelar consco·uintemente o 
intoressJ dJs filhos, é\Ssim ~orno crear um 
elemento leg.cl pa.ra a transformação das 
mancobias em uniões legitimas, c prover ao 
desampa.ro em quo não raro fica reduzida 
uma mu,her confiante o dedicada, desde que 
o homem a quem se Uo·ou vem a fallecer 
~em ter tido o tempo 

0

0U a prudencia d~ 
tam ~w su:ts di~posiçõe3 de ultima vontade. 
. Té!-l foi o espirito que inspirou a nossa ini

CJativa nest~ assumpto, primeiro preparai' a. 
transformaçao da mancebia em matrimonio, 
e no segundo caso prover ao infc1rtunio. 

Sendo tamb::Jm uma, d ~~s aspira,çõos do nosso 
tempo a elevação mJra.l, juddica e social 
tla mulher, o CJntro Ope-r~rio, de accordo 
com o progrnmma, dos pn.r tidos demo:!rati
cos de qu1si todos os pa.izos cultos, e obede
cenio tambem á lição de illustres publicis
ta •, sJlicita algum \'3 leves modificações no 
texto do pt•ojecto de Codigo Civil, entre ellas, 
como elemento pr-imordial, a exclusão da 
muU1er c~1sada do numero dos incapaze.~. on
de, ali.éi.s, não póde continuar n. p3rmanecet• 
s~m vw~e~tar-~e a realidade jurioiica, pois, 
s~ e_! la _e mhabtl parJ. ceetos actos da vida 
crvtl: na.o ê, sob o pon to de vbta da lei, ver· 
dadeu·ament:) urna pessoa incapaz, desde 
que t cnu cap:tcidJ.de para reger o casal n:.\ 
ausencia do marido, e ser nomeada curador.1 
de.3te, com} o propi·io p i·ojec"to detet•mina. 
nos a1·ts. 258 e 461. 

Talvez se diga que o Codiao Civil não é o 
lo . .;-ar p~oprio para alli cons&nar-se isenção 
tlo serv1ço da guarJa nacional em tempo de 
p:tz, a favor elo operariado . 

Mn,s essn, isenção, devendo imprescindível· 
mente faz Jr pa.rte dJa direitos do operaria o 
do se~ estatuto pessoal na sociedade poli
t~ca, J~Ilzamos . que n, utilidade pratica da 
dtspostçao e a sua. inadiavel urgeocia de
vem attenuar n, appil,rento improprieda.de do 
logar, em q us solicitamos seja. clln, incluída. 

.E' com effelto doloroso que o ope1•ario 
que só t em um dia de des~anço por seman:1' 
que é o domingo, ainda assim veJ·a-sc con."id' 

d. d o o nesse ut n, novos c a,r uos trab1lhos e a 
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f'Xel'CÍ ·ios 
fadigas. 

ctue Nã.u pat·a cile Ol'ig<'m d.e ll ovas O ft$CO não go.;a.rü. de pt•i.v ileglos contrc~, o 
homcsleacl, que rcpr sentn. a isenção dtL pe-

Jnlgn.mos tambvtU sm· nm::t just.a ::tspi· 
ração d.o opcra:iadu , a. de ve!' ma.t·caLio em 
lui o maximo do t:m1po do tt-aba llw. 

Será uma g lori a para um paiz amorlcano 
c democrata a victo1·ia da idéa da rqclucção 
das llOra.s de trabalho, irl éa, a liii.s, em cl;.tbo
raçii.o em todas as n::tçõcd c i vi I izadn.s c já 
triumphante em a lgumas. 

O podido de eliminação do § za do Mtigo 
1.234, foi-nos inspit·ado pelo úc~cjo dn libcr
tn.r o3 operarias tlo mu i tos p ;·oc.;ssos i nj uscos. 
q1LP. as pc..;soas poúct·osás c inJlucotcs podc
rln.m movor ·contra elles pura pcr~o.u; nil-os , 
sob o pt·ctexto u.ppa.rcnte de um petllclo de 
pePdas c damnus, 

Apr·mwntando ao o_,-rcgiu Scna!lo da Rc· 
publica a prc~entc pet.ção c su bmdtondo-a 
ao estudo da illusL ·c Comm i 8~ã.o E8pccit~l. 
em cujo seio coogregam· :e os mais ill11strcs 
jUl·lsconsultos 11atl'ios sob a PL'o .;idcnch~ de 
in.;igne cultor do dü·eito c eminente esta
dista, quiz apenas este Cent-.·o das Classes 
Operarias cum}Jrir um dcvet· clvico em 
nome e por procuração dos seus associados c 
reivindicar ampúo mn.is amplo Ua lr.i a ú~
V()r do lar, do liberdade c dus dir.;itos .elo 
proletariado. 
· Não quiz exceder esse limite. 

Não quiz, porém, }Jelo silencio c pela in
diifercnça, faltar a um gr<1nde J.evm· cívico . 

Emendas ao te.xto do Projecto de Codigo 
Civil que o Centr.o das Classes Operarias 
tem a honra de apresent:l.r á consideraçfí.o 
do e.gregio Senado da Republica e da Com
missã'> Especial do mesmo Senado 

DO HOMESTEAD 

O·u isenç{{o de penhoTa a favo?' do lcw 

Sob a rubrica-Das causas q~w est.ao fó?•a do 
comme?·cio- que se encontra no livro U, ca
pitulo IV, ou onde convier, accroscente-sc : 

Art. L o Fica estabelecido no Bra.zil o lw
mesteacl tal qual existe nos Estáclos Unidos 
d::t America do 'Norte, mas ampliado ás ci
dades. O lwmesteacl agrícola é con:stiLuido 
pelo predio em que vive a familia o a porção 
de terras neccssarin.s para a sua mauuteu
ç3.o, assim como pelos acces3Drios, moveis 
in1lbponsaveis; seu valor não podcrcL exceder 
a q11atl•o contos de réis. O lw-mestead lll'bano 
abe:~ngo o immovol que serve do r usidencia á 
fa.milia o os moveis indispcnsaveis, ou só· 
mnn~o ostes ; neste ca.~o o valor do prcdio 
1~iio poclnP<:~ oxcr:der do dons con1ios de rds, c 
ó dv::; immovojs do qn i nlH~uto;:; mil ri'·is, 

nltOI':L a f;LVot· d.o !a.1·. · 

II 

Nn. scc~·ã.o ro l ::~ t i v a. á Locaçiio de se1•viços 
em ge,·al, accrcscen ~n-se: 

A~t. Os saÍal'ius dos locadoecs de serv:ços 
não poJerão ser CIILIJargados nem pc 1horados, 
. alvo u 1 proporçã.o üo 50 % sobt•c um mez 
do OJ·dd coa.clo . por dividas de fornociiuentos 
úc vi vere;:; ao locador ou pessoa. de sua fa.
milin.. 

Art.. Todo o l ·cartoe · .do- scrviç•)S poderá 
r0eorrcr <L A-::s isten ia .Tudiciaria para de
manrla.e o p:~ga.mcuto dos seus sa.larios ao 
locata.rio. 

Onde não est.i vrw organizada a Asslstencia 
.fudiei::tria, o peomoto t· publlL:o funccionará. 
como a lvogt•.do ex-offi.c;:o, concedendo-se 
isenção de custas ao it.utor, quo poderá usar 
da acção summ<u·ia q_u~\lquer que seja :1 
qua ntia snbre que V.:lrSal' a demanda. 

Art . Os operarias po.k:riio re1tnir-so para 
tratar d·L or.;anizaÇ'ãO da defesa dos sJus di
reitos . 

Art. 03 patrões r L!spJnilem pJlos acci
uen tes de traba lho de que forem vict imas os 
oper;u·ios por elles empregados, c lhes pa~ 
garão <\ indemnização quo for arbitracl11, a 
qm~l, em cnso de mm·tc_ ~o opcral'io, rever
terá a favo e da sua famllB. 

Uma lei espee talreg ulcLI'i:Í. a materia. 
Aet. Os locatarios de serviços velarão, 

dentro de limites razoavcis, sobre a bygienc 
dos locacs cJJlde nos seus esta bel ecimcntos 
morarem c trabalh,~rom as pessoas que em~ 
pregarem. 

Restabeleça-se o art. l. 271 da rcdacção 
final (vol. VII) assim conccbülo : 

Art. E' vedado o contracto de locação de 
serviços de menores. 

Elimine-se o § 2° do art . 1.234, as::;im con-
cebido: · 

<c Si for despedido o locallor de serviços 
por algumas das cau~as dos ns. · li, IV .e VI, 
t erei, direito ti, ret :·ibuição vencida, mas será. 
rcsponsa.vel por perda · c damnos. 

Ao art. 1.224 accrc:ccnte-se: 
§ 4. 0 Qualquer das pa.l'tes que não obs011~ _ 

vn.r o prazo determinado para o aviso do 
de.'pcuida pag;mL, no outra, impor~n.ncia 
igual ao ordenado corro:pondcnte a osso 
pra.zo. . 

Al't. O ope1·ario qnc kn.balhar ma.nm.tl~ 
HlOH t.c sceú. isen l.u do serviço da · guard'~ ll::t-
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ciJnnl e m tempo de paz e, por· ('S>a isençi'ío , 
não ficarei. ~ u j e i w n. cont.r•ilmiçã.o pccuo in. t·ü 
do e.'pecie a.Lgam•l . . 

Aet . O dia. op eraria é de oito lwea..· de 
trabalho efl'ccti v o. 

Al't . 0 :> apt·cnrlizes meo o1·cs de clczoit o 
a·no os nuncil! poderão sor obrigado.; a cxeeclur 
o dia ope:ario, nem a tt•ab tlha, ,· â noite. 

Art. A':l so 1 clad a.s dos o per:u· i os, te a· 
balha.dores c crrrprpg;1do,.; de toda C' .~vlc i c 
~ct•ão semp r.·c co rHidet'<t'i::t.=> corno cr•edi i.os 
pl' ivilcgiacl o,.; c go~ar•ão rh pt•c;;c t•ipçi\.o ([c 
tr·c: annos . 

As mulherc: c os mesmo,; m cno l'os não 
poderão ser ompr.•,Jgado::: n ··~ Lt'étb<tl h o~ tl::ts 
min:t.s. 

Rcgnlamon i.o:> c:-; pocia.cs sot'ii.o cxpecl idos 
solJl'O a or·g;l.ni:r.açoão do t r·abn.llro. 

Ili 

No titulo- do Casamento- ou ond e mclltOl' 
conv i r.r, cr·eando- s:l a té um c tpi &u lo espe
cial, si fo1• n ccs;;ario, ~1 clu r.-:; e : 

Art. Nn.s uniões ivt·egu!arcs, não cstaotlo 
n~ nllllm dos co ncubino,; compromct •,idos om 
vmculo m :J. tri monial n.ntoeiol' rnen te con tra 
h i?o, a mulber, depois de um pcrioúo de 
seis annos de convivencüt ma eital, tct·á o di
reito de exi g ie que o outro concu bin o a r·e
ceba em legitimo ma.t1:imonio, e s i es&c re
cusar, sem justa c LU Sa, a m Ldh ce podertl 
reclamar clcllc uma indemn izaçâo propor
ci on<d aos havel'cs do reeusantc . 

Pautg ,·al)ho unico. Em caso de morte do 
concubino elo sexo masc11 iino,o .[cp.Ji s de uma 
convivro ncia rnat·ital de dez ann os, ;t rnullt r 
terá. d i r·o i to •l indcmnil:ação,qu:t !q uce qn J soja 
u seu c. t <tdo c o do concubino prmlofuncGo; 
have ndo fi lhos cspurios, a metade dJ capita l 
dn. indemnização fica rá sujeito á clausula do 
inalienabil idade dnl'n.nto a vida da mãe. 

1V 

EM RELA.Ç~ÃO A OS OTP.8l 'l'OS l~ DEYERES 
D A 1\WI~ I rE lt 

L. a Snpp ;·im 1-se o n . ll do ::trt. 6° do pro
jcc to, que inclue no num:wo dos incapazes a 
mulher casad ét.. 

2.a O art . 192 llo projccto que reg ula a 
manifusf:aç:'io t.l.a vontade dos paes, pa1·a a 
t•eallzação do ca.·am onto do.· fi lhos m onores, 
~ l e vinte c um annos, s .~ a a'lsim moclific::tdct : 

«S i houvce tl i:;sc ·l tirn: nto, deci.cliréL o jniz, . 
~n.L v o o caso de scpa.rn.•;ã.o de ·orvos ·em que 
pecva.lccorü :1 vonhrle do coojuge a quem 
coulnt' a. posse elos fil hos.» 

:-L" O n . IV do :tl't . 248. quo determina. os 
•tetos r1ue a mu!her nã.u pôde prati ca.1· sem 
au torizat;ão d,J mari.lo, em vez ele cli :; por 
« ;cceita·,· ou I'epudi:tr heran ça ou legado», 
cligtt simp losmentc: «não pótl.e r cpudittl' hc
t•anç<1 ou leg·n,do. » 

'L" Suppr·ima- ~;:e o n. VI elo a1·t. 248, r1uo 
cxig·c a autol'iat(·ã.o d.) marido parD. quo a 
malhet• poBila. lit iga e em juizo civil e cri
m:nal. 

5 .a 0 n. Vfi do n.r t . 248 SJj :J. r edigido do 
sJguintc modo : 

VII. « J.I;xc: cee qua.lr1uer pra:fissã.o, excepto 
a que ji:L tive:; c antes do c:t.samento. )) 

Ü. " Qut> tenha. a mulher c ~ ,;ada a livro 
adminL-Jtt•u. ;.ão dos ;ucr os re:m tGtVltes da sua. 
io cl ustr ia ou peofissã.u. 

C ·.pital FJcler·al, l de maio de 1902.
Jo r.to Attgust'J Ne~:va.-G·u.s tavo de Lacerdct.
Valer·.'ano Bu rlino.-J. J. Lopes J·unior.
Al(1·edo Jansen 'I avm·es . -Latwiano Joíío de 
Jesus .-Dt•. V::cente ele Souza.- Francisco 
S11 ftes .- llfm·ianno Garcia.- Antonio Dias 
Mv es . - .foaqttim do I '1·ad'l .fJeixoto. - Manoel 
ll:fencles Fen ·eira . - Jor.ro Domingos ela Cunhct. 
- Targino Sif.va CMnha .-l!!o lio Cesa1· Gomes 
Ribeiro. 

Seguem-se mttis 2 .290 ttssignat uras. 





Do Sr. Galdino Loreto,. Deputado 

Ilm. Exm. Sr. Sena.d w Antonio Azerelo, 
digno secr Jta.rio da. CJ:nmis3ão Especictl J.o 
Cudigo Civil. · 

AprovJito-me da. oppJrtunidadc que me 
proporciona a. Commissã.u U.o Sena lop<tl'J. fur
lnulaL' m·.L .s u :n voto em rJla.ção ao Co .ligo 
Civil. 

Já na Ca.ma.ra, em 21 de ma.rço, justifiquei 
as scguint!:ls emendas que nãJ fomm accel
ta.s : 

LEI PRE LIMI:\TAR 

Ao art. 2.• Subst.itta-sc pJr este: Art. 2.0 
As leis felet'a.Js beazileira~ são obrigatorias 
no territorio e agu .L~ tOl'l'itoria.es do Brazil ; 
c no e:;tra.ngeieo, tanto quanto [~ sua. extra
territorialiliadc fut· reconhecid <t pelo dirf.'ito 
ou pelas convenções intern ~tciona.cs. 

li 

Ao at·t. 4. 0 Suppi•innm-s:J a~ palaVl'as
«Jcm o juiz pólo eximil'-SC»-e seguintes. 

m 
Ao art. 8. 0 Suppt•imam-se a.s pJ.l<wras: 

o o regimcn tios bens no cas<tmen to. 

IV 

Ao :t.l't. 8". p:Lragr:~pho unico. SnbRtitua.-se 
por cstr : - Si, pat•é:n, os conjugcs forcn t de 
nacionalidade dilfel·ont:J, prevalecerá a. lei 
nacional do marido. 

v 
Accresconte-se -Art. Na fal ta de um 

contl'aeto, a Jei do primniro domicilio con
jugal rega us direitos patrimoniaes dos espo
~os , si das cit'"Utllst a.ncin.s ou elo.> factos não 
for manifesta, ::t in tenção contrarh das 
p<tt•tes. 

Na. duvida o primei ~·o domicilio conjugal 
s-erá o do marido no momento em quo o 
casamento tive t· sido celebt•a.do. · 

P a.ragt>apho unico. Si, porém, os esposos 
tiverem a me.;ma nacionalidade o si, no pa.iz 
desta., tiver sidu celcbra.Llu o casa.mentJ e 
estabelecido o primeit·o domicilio cunjug1.L, 
observa1·-sc-ha o disposto na. lei desse paiz. 

VI 

Ao a.r t. 9•, n. 1. Supprimam-se a.s pa.Ia
vras : - «por lu~vel-a. perLlido em urn pa.iz 
sem tel-aactquirido em outt•o.» 

VII 

Ao art. 14. Supprim'l.m-se a.s pa.la.vt'J, s:
«qualquer que sej ~~ a mttureza dos bens e o 
palz em que se achem.» · 

VIII 

Ao art . 17 d<L lei pl'eliminv.r. SulJstHua·se 
pelos seguinte.> : 

Art. São nullas as disposições e conven
ções pl'ivailas contrarias ás leis que regulam 
a constituição da família ou que interessam 
á Ol'Llem publica ou ao~ bons costumes. 

Art. São reconhecidos no Brazil os direi
tos a.dquiridos em virtude de um acto prati
cado no estrangeiro, segundo a lei estran
geira, comta.nto que o seu exercício não 
importo olfeusa á sobet·ania nacional, â or
dem publica ou aos bons costnmcs. 

Art. Não será applica.dn. no Brazil lei os· 
trangcira contraria à soberania nacional, 
offensiva dos bons costumes ou directamente 
incompatível com urna lei federal brazileira 
f'unda.da em motivo de ordem publica. 

IX 

Resb lJclcça.-se o art. 21 do titulo prelimi· 
na.·,· do projecto revisto, correspondente ao 
art. 16 rla lei dn introdncç?io rlo projccto 
Clovis. 
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X 

Restabeloçam .. se os ar ts. 22 e 23 do t i.tulo 
preliminar do projecto revisto, con·esponden 
ocs aos arts . 23 e 24 dtt lei ele iotroducção tlo 
projecto Clovis. 

XI 

Restabeleçam-se os al'ts. 24 c 25 do ti tulo 
preliminar do projecto·· l'evtsto, cor1'espon .. 
dentes aos ar·ts . 25 e 26 da lei de. iütrodtic
ção üo projccto Clovis. 

XII 

H.eotahelcça.-sc o ttrt . 29 da lei de ilrtro
duéç,ão do [n'ojecto primitiVo do Sr; G!ovis 
Bev-ilaq na . · · · · · 

XIII 

Accrcscentc-se : - Art. Abre -sJ tt suc
ccs~ão l1et·üdita1·üt no ultimo doi1iicilio do 
autor da lwr..tnça. 

CODIG O CIVIL 

XIV 

Ao <J,l't . 227. Suppl' i ma se. 

XV 

Av art. 227. Si não passar a emenda sup
pressiva, substil;ua-se por este : 

Art. Não produzirão c1fcito algum as 
sentenças que· üechi.ra1·em nullo ou :i.nnullado 
~ Ci;!.Samento, si no rcs;·cctivo pt·ocesso não 
tiver funcciunado um cú1·atlor· que defenü0ssc 
a valiLle~clc do acto·. 

XVI 

Ao art. 32-1. (Art. 323 do p1·ojccto e n
viado ao Senttdo) 'Stíppl'im<ml-SO as ·paltt vr as: 
«SCl'tL Ol'ÜÍ11t1.=I,'ia e .. . » 

XVli 

Ao tu·t. 3'12 . (/u·L . 341 do projucto enviado 
ao Senado) Supprilnam.:.sc as ·-palavras - «na 
linlíaFecta .» ·' '· · 

A esta,s emendtts a.cccr scentttrei as seguin
tes que t<tmbem não fomm acceitas: 

XVIII c XIX 

Ao <td. 493. (Al't. 492 do )J t\Jj ecto env itLdo 
o,o Senado). S ttbs; itw~m-~e as pa.lavl'Lts :- ,<em 

relação ú. quttl o dire ito de possu ir l he 
garantido»- por ostn.s outras:- «de quem 
h ouvcmm o dlr·eito ou a obrigação de pos
stti:t· . » 

Sub-emenda ao twt. 493: 
Accrescente-se: E~te al'tigo ê appl icavel 

q_m~ndo ''posse directtt, mtts tempol't~l'la 1h~s 
pessutts a que ellc se refe1·e resultar· de umu, 
clisp ~sição ele le.i que lhes garante~ o direito 
ou impJnhtt a ub1·igação rle p usstÜl'. · 

A müendt~ n. X V UI tol'mwa m<tis clar<t '~ 
l'Oclacção d.J t~rt i go, mas nã;) comprehendia as 
hypoíheses dt~ sub-emendt~, como não as com
p m ltende tt elllcndtt pTop~st<t ao Senado pelo 
illust : ttclu Sl'. Az'Cvedo Mt~t·qucs, cujtt l'edttc
<;ão tü.iüs mo parece. infe;·io :· á quo 1·osulttt th~ 
mi nhtt emend tt. PoLt lettm dtt emcnll<t do 
meu Jllustl·e collega, dir·e it J é synonymo de 
obrig<~ção, o que cc: t :tmente não estwtt n tt 
intunçãu do ttut:.n·. Si f ,,s:;c acccittt <t emendt~ , 
t ut'llava-se nec o~s:tl'itt a sub·omonda, dn qual 
p ;;dcm sc1· suppl'im :dLtS as uHim<tS pa la.vras 
(que lhes gar,tnttt o direito ou ünpoohét a 
uiJriga.ção <le pussu.il') iJ.Ue são CLpenas cxpllc<t
t ivét , . 

Alom dos v ot os expressos nms<ts emendas, 
manifeste i-me JHt hum dt~ vutaçãu coiltl'ct a 
emendtt do t>t' . ,\.. Go ,·do quo constituo u 
t~J·t. 18 dtt lei p l·elimimtt· do p t·_,jecto envi<tdo 
Lw Senido. 

Esse ·a1·t. 18 é um n. rcttJgl'cv:la.ção. A legis
laçãu do Imper·jo exig iLt fittnç<~ ás cusbs nas 
demttndas p ,·upost ~~~ pul' mtci.;ntteJ -0u cstmu
geiros l'C'Sidente~ fOI'<.t do Imperio vU . que 
dcllc se lmsentLt~som dLU' i.tnte a. lide e exce
ptua.va u c .~S J em que o autül' er<.~ de extl'emlt 
p ub: C'ztt. 

O <t ~·tigu l'CsuHetnto cht emcod<t d·J Sr. A. 
G01·du só ex igc LL c<tuçiw j !tçlicalwn sol·v.i do 
cstntngcir·u, l11LLS sem cxccpção. 

Cuntinúo Lt pon sL~r que tts m ·nh<tS cmcnlltts 
devem sm· ttdupt:tllcts c quo u art. 18 dtt le i. 
prcl imimu· tl.cvo sm· supr· imido. · 

Mas não é pttl'tt ins isl; it· n as idúitS j<'t mttni 
fcshdas que o~ttt~ linhas s iiu oscl'iptas; puis 
quo tt cs>c 1·espei t u u meu dcvc1· csta.vLt cum
pl·idu. 
· Vestét vez vuo l1o mauil'usta.t· o meu voto 

Pi.Ll'tL quu sejctm substiLuiL[o~ o.; C<.tl)ÜLÜOS 3° u 
4• do Li v . 2• tltt PMtc Ucntl pelo ctLpittilo 3• 
do Li v. 2o da Parte Gm·,tl do pl'imitivo pl'O
jocto uo Sr. Clovi::;, o pttl'~t que seja conse
qucntcmontc r cstabolcciúo o a t·t. 620 deste 
mesmo pl'Oj ectQ. . 

Es:;.! capi t ulo do projccto Clovis contém, 
<t m L' IL v c.·, o q uc Cll'Lt p uciso dize e . 

A Commissiio l'ovi ~ut·a nnllle .trl tt polo Go
VCJ'uu julg.; u acer·tttdn dcs tttc n· U')SSe capi t uln 
Ulll <u-tigu pa t·tt cun;tituit· Ull l 4° capi t ulo. 

' 
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E, o ClUC é mais, entendeu subdivicl il' q capi
tulo 3° em 4 secções parct. o fim de, mts trcs 
ultimas, ftt.zcr u rn arr n!amonto ou que outt·o 
nome tenha de bens da União, dcs Estctdos c 
dos muuicipios. 

A Commissão . da Camam adoptou esse 
plano e a Cama:a ·o appr.;vou . 

Sel'iáa.longa1· essas obsol'Vaçõ:Js lncbga.r si 
a Camara me!hórou o pr0jecto co v ia.do pelo 
Govcl'llo, nct.s iJ.l"!;o1·açõo3 que fez a esta pal'tc. 
· Dc:ixo, pois , de· parte o Pl'Jj !Jctu env.iLt.dJ 
pelo· Governo, pü.l'[t. considel'al' exclus ivtt
mentc o projecto da Camal'a . 

O Sr. C!Jv ;s Bevlla.qua. diz na ~ua exposição 
·de' motivos q uo, n o capitulo a qac al.lado., 
sega ia o mcthodo do Codigo ·C i vil Mcxicn.ncl 
(<t.l'tS. 697 a 708) e a Ol'icntu.ção d<t. Commissão 
l'CV.iSOl'i1 do Projecto Coelho Rodri g ues c da 
Comm.issão do Sona.do, julgando o Cu.Ugo Civil 
incompe·teote pa1a discr,minal' os lJons que 
pertencem ás diversa'> pessoas pab!.icas e pat•a 
conforil'-lllcs a adJ nini st:ação dos m Jsmus ; 
.cmlJora as fnntos que pat·a <L l'Cgulamcnt,tção 
do assumpto exi stem . E cit0u o Esboço , o 
project.o Flolicio dos Santos, tt Novn, Consoli
dttção de Ctt.l' los de Carvu,llto - c llttt is o 
projecto Cocllw Rodr ig ues c a mouogmphü~ 
d e Rudrigo Octttvio. 

A -ç.óssa ConsGituiçãu, <t.! é nt dtt cliscrj!Jüna
ção üo rendas, conté.n disposições como as do 
a1·t. 3° (14,400 kimq) , art . 7°, n. 4, (Correios 
13 tcl~gmphos fedet·a,o:Js); al't . 7°. § 1 o, n . 2 
(alfandegas); al't. 9°, § ' lo , n. 2 (tclcgmpilos c 
con·oio estaduaes); art . 9° , § 4° (t;clegmphos); 
a:t. ~O (isenção ele i ntpost'•s); -a1·t. 13 (vtação 
fcrrca. c navegação i nt el'ior·); ct.l't. :H, n. 5, 
( colllmerc.io .intm·n<teional, por tos, entt·c
lJOl·tos), 6 (navegação de t·ios qu[} nã0 ba
nhem um só E~tado), 15, 16, 29, 31, 34; ço:·t. 35, 
ns. 3 c 4 ; art. 64 a seu pat·agl'apbo unieo; 
art. 65, n. 2; lirt. 68; m·t. 72, §§5° e 17; 
a1·t. 83; e art . 8 das disp::J~içõos tmnsitot·i<t.s . 

Penso que nu Codigo Civil é incabivel ,. 
disc t·il1ünação qu:; a Comllli~são da Camt\.l'a 
conve1-tcu om um arl'olamcnto de lJcn;; intu
lm•llvel· c aCl'Cd.!to que :>em oxcrnplu. 

O Coél. Allcmão não contém ncnlmmi1 dis 
posição a respeito . E é assim que se exprime 
Erncst Barre (Le Code Ctvll A llcmand ot lc 
Codc Civil Français comparés e n ~l'C cux-
2"' ·cd. trad. de Jacquos Har !:ma;nn): 

« U cst de elwscs qui par Jcae natme 
no sont pas susccpti IJlos ü'apropriatiun. 
R cs exl-1·a commercium. Nokc lo i n'a pas 
con.>acrê texte spécial à cetteclistinction , 
comrnc le faisait lo cotle civ il d<tn., l'ar
ticlo '714. C'est nnc consé .Jttencc de l<1. 
mtture do ces choscs, inLlÇpolllltmte do 
toute légi~la.tíon. D'autres IJion:; nm
tt·ent dans lo cadee de l 'ordec public c~ 
~ont comme tols üu r essort ou d 'un codc 

de deolt public ou dos lo :s a.clministl·a
tive~ . Lo Bgb. a. ré.~ervé :tux Et<tts -p ttr
ticuliers la faeuHé d'éta.hlie dos r ógló.> 
relativos à ccs bicos. Nous ne tt'ouvons 
par con~equcut da.ns notm loi a.ucu no 
di~po:;ition concerna.nt. soit les choses ·a.
crécs ot rellgiousos, sCJlt lm biens dópen'
dant du· doma ine m.tional.» 

TeeilharLl disse na exposição de m otivos do 
Codigo Ct vil Fl'a.ocez: 

« Lo~ bions qui appart iennent à. eles 
part:culiers ::Jont los seu ls d0n t le c ode 
civ il doit .''occuper ; les i1atre.> sont du 
l'e~so t·t ou tl.' un codo de d1•oit pnbLic ou 
dos lois a I ministra.tive.;, .ct l'on n'a. dft 
en f L ire montion que p om• tLnnoncer• 
qa 'ils ctaieut soumis ã. dos lois parti
CLLli el'e:> .» 

E :;ão palavt'as do B:1.ud1'y-Lacantineric c 
Cllauveau as scguint s que se referem a o 
Co'.ligo C i v'il Fra.ncez: · 

«Os <1rts . 538 a 54.2 contêm uma e ou
mer~tção q uc o legislador não t eve a pro- , 
t~nçao do .dar completa dos bens que 
nao pel'tencem tt. pctetlcnlares ; c ainda 
os:m ennmet'tt.Çã: não se refere seoáo 
<tos ben:s que compõem o di;minio nacio 
nal e o dominio CJIUIUunal.» 

O domin'io dep,wtamen tal não está con
templado no Codigo Civil Fl'ancez· e mesmo 
sobre-o domín io communal .o qu~ lw. é o 
art. . 542, que é o sega in te: · 

« 5'12. Los bien~ communaux sont ceux 
tt. lêt._propl'iétl.l ou au prodait dcsquclS ·le§ 
hn,brmnts d 'un e ou pl üüour: ClliDmu-
nos ont un deuit- acqais .» · 

O Codigo CivÜ Ihliltno trtt.tct clestlL ma-
teria: n'os ttrts. 425 lL 435 . • 

O ttl't . 426 di:>tin~·uo o· b(30.' do Estatl.o em 
dom in i o publico e bou J patelmonjaes . 

A enumet·ação do art . 427 é demonstrtt.
tiva c não taxati\7,1. (fanno paTte det domínio 
pMútico-é t~exprcssã.o elo ar't . 427.) E' esse 
o 1!-l!ico ttr ligu ~m quo se faz a enumeeaçi ão 
e rsso mesmo do bans de tdominio publico o 
n~o ~l\) bens P<ttrilllJ ilÍltcS. Os bens. dcur pro· 
VlllCl l~S, tÜ~:> COll1l11lll1 ltS etc . · não S5.o· OU U· 
mer,t.do~. 

O Codigo Hesp<tnlwl trat:L do assu.mpto nos 
ar ts. 338 a :145 . ' , ' 

O art . 338 diz que os bens são <le dominio 
p11 i.J lico ou de pr.Jpt~iedacl e pr·ivacla. N.J art. 
339 reCeee-1:1o ao~ bens da dominio publico e 
exem.pliflcc~ .. Esse é o ponsamentJ littemt do . 
legi:;l<t.(lOl'. No Lt.L't. 3<H t<tmlJem CllllDlCl't~ 
ea;empt·i{icalivamente b ns de us.J .vulJlico dttS 
pro v ncws y de los pueúlos . Como se pode 
v.et· nos ~l' ts. ::!40 e :J.JA, o lcglslaclor he:;
panhol nao t l:lntolt :;eqtlcr demonstrativá· 
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mente enumera.i· os bens de propriedade 
privada das pessoas publicas. 

O Codigo Civil Portuguez dispõe sol)l'e a 
m<tterüt nos arts. 379 a 382. O art. 379 
dispõe que as cousas dizem-se publicas 
eommuns e particulares. O art. 380 define 
c enumera as cousa,s publicas. Depois da 
definição a enumeração está claro que é 
demonstrativa; e o mesmo se deve dizer 
do art. 381, que define e enumera as cousas 
commüns . 

A respeito das cousas particulares per
tencentes ás pessoas publicas o que dispõe 
o Codigo Portuguez é o seguinte pa.ragrapllo 
unicó do art. 382: 

« O Estado, os municípios c as pn.r o
ehias considerados como pessJas muraes 
são c~ pazes de propriedade particular.» 

O Codigo Chileno nos arts. 589 a 605 rcfe: 
re-se aos bens nacwn .~.cs que distingue em pu_ 
blicos e fisc::tcs . Nesses <trtigJs não se faz pro 
p :·hmente enumeré\ção de bens; nclles apenas 
se assegura a peopried··.de d~ Estado sobr0 as 
t é)rras sem dono, sobre as nnnas, o ~nar ter
ritorial rios, gr:mdes lagos, -novas rllns for
madas ~o mar territorit J c em rios e lagos 
navegaveis. E afór:1 isso o que h ':'. é umn. pe-
q uenn. r egulamen t~çã.o. . 

O Cod.igo Argent.rno tl'ü,ta dn. mo,tc~·~~ nos 
arts. 2. 039 a 2.350. No art. 2 .339 , .. rstl!lgue 
os bcms do Estado ger ~>l o dos Estn.dos par
ticul .r es em publicas e pr.iv :-.dos. No art. 
2 •. 340 enumer~~ os bens publicos sem discri
minar os que pcrtc::ccm <10 Est '.1lo gcrJ. l elos 
que pertencem aos E~t<tdos pttl'ticu!aru3. No 
art. 2. 342 enumer<l os bens pt•tvados des~as 
pessoas public :.s, tamh3m sem discriminar 
a qual dellas cabe a propt•iedP.de. E no 
art. 2.344 dlspõo: 

« So.n bienBs municipales los que elEs
tado ó los Estados h rm }mesto bn.jo el 
dominio de las mu·lic ipaUdc•.clw>. Son ena
jenablosen el modo y form 1 que ln.s loycs 

. espoohles lo pr•csori ban.» 

Para que ir m~. i s lo nge ? A' parto o Cod igo 
Chileno do qui.\1 o projer:to S3 afas·tou i ntcira
mr.otn, os outros _Cod igos que sr oocnpam rlo 
assumpto revelam em ~ceal o pcnsn.mcn r:o rl.o 
:l istinguil· os lJons publJcos dos patrJmon J:tcs. 
Nenhum delles revela. o pen;;v.mcnto de fazer 
uma di soeiminação dos lJe ns pc t·tenc r.ntcs ás 
diversas pessoas publ.icn.s . Isso se vê bem no 
Codigo ArgentiniJ que, n.ha lLtnçando-sc u. cnu
mo r·ar_ os bons privados do Eslad~ geral o elos 

1Estados pn.rticulares, toda,v1a nao se Pl'OIJOZ 
, a discl"imin::tr os pertencentes <J.o pt•tmCHt'O 

rios pe1'tencr. :1tos aos segundos . . 
O p.Pojccto tln. C •,mal'.'. , n.o contear1 o, o qun 

fil.z é um::tdisc1·imi nação elo;; bons qtw per ten
cem <b cc.rla p:o>so •, pul1lic:b (1·xcupt ualk1 u 

Diskicto Fetloral) sem d.istiugui1· os pubiic:Js 
dos p·.tl'imon i aos . 

Agora, p tl.ssando a <t nalyzrn· a en umeração 
fclta dos ben~ da União, á primeira. vi sta se 
r econhece que é incompletl',. Em r elação a~s 
Estar~os e aos municípios achou-se um mew 
etc aln·angcr todos os bens quando se fctlla dos 
que tenham adquirido ou venham a a~quirir 
por qualquer t itulo, Falta em relaçao aos 
b~ns dL'. União uma disposição identica, como 
tinha o projecto Coelho Rodrigues. Essa dis
posição n. li<i.s (que me perd Jcm) reeoTda os 
celebres versos dos soldados de La Palice : 

« Un quar~ d'heure avant sa mort, 
Il était encorc en vie. » 

E' incomple ta a enumeração dos bens da 
Uniii.o, c pn.ra. reconhecei-o basta considerar 
que nessa eoume1•ação não se falia em canaes, 
nem em edificios que venham a ser con
struid os ou comprados, nem nos manuscri~ 
ptos e obras _de que trata o n.r~ .. 666 ~lo pro
jecto. Pouco rmport~._que esse artrgo disponha 
sobr·e esses manuscriptos e obras, pois que 
sobre ilha,s e ill10tas dispõe o art. 542, o que 
não obstou u. disposição elo n. II do art. 72. 

Em relação ao n. Ili do art . 72 ha a notar 
que a expressão - « sa,lvo direitos adquiri
dos»- aliá.~ redundante como a do n. II do 
mesmo artigo (respeitados os direitos adqui
·ridos) <i. vista do at·t. 3° da lei preliminar, 
destroe u. disposição ele todo o numero. E si 
assim n:l.o fosse, es~n. disposição ser-ia incon
stitucional. Si sJgundo a leg islaçfi:J vigente 
os terrenbs de marinha tôm uma determi
nada extensão (33 metros) como se a altera ~ 
Demais disso essa extensão póde te e sido al
teradn. pela natureza, depois da lei de 15 de 
novembro de 1839 (art. 51, § 4°). Que al
cn.nce tem, pois, a definição do projecto ? 

Mas não é só sob esse n.specto que a dis
posição é inconstitucional. Os tel'I'enos do 
mai·inha não pertencem <i. União. Em dis
curso peoferido na Camt~ra em 24 ele · setem
bro de 1900 demonsteci l ongamente quo 
qu:wdo pudesse h<1vee duvida sobre o do
minlo das münicipalidarles quanto aos ter
renos de m::ninhn. SGr i.n. para que esse do
mínio cotü·esse aos Estn.dos e nunca á Unifio. 
E as razões ern que me fundo são summa.ria· 
mente as seguin tes . 

A lei n. 38, de 3 elo outubro de 183-t, dis· 
põe o segu inte : 

« Art. 37. Ficam desde já portoncon;lo 
~t C::tmara Municipal lia cidn.de do Ri o de 
Janeiro : · 

§ 2.0 ·Os r iJnllimontos dos fóros rla 
marinha, n:t comprchcm5.o de seu mu
lli cipio, indusin: os do mangue vis iniiu 
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á Cidade,Nova, pode1ido Mo1·ar p::tl'a-c<li
ficação os que ainda. o não estiverem, 1·e· 
scrvados os que o Governo dcstin<tr }Xtm 
r.st<tbelccirncuto.; publicas, c ~a. lvo o 
peejuizo quo tacs al'oramonl.os pos~;tm 
causar aos ostabolecimcn tos da Marinha 
Nacionnl. » 

. . <2_omqw1nto em lei de qrçamcnto,osstt dispo· 
stçao ora evHlentemente pormanenf,o . . 

A lei n. 60, de 20 de outubro de 1838 
dispoz: 

«Art. 9.0 Pedeocem á receita geral do 
Imporia as seguintes impo ·i_çõos: · · 

27. Fóros elos terrenos de marinha o 
lau~emios,excepto no município tht cidade 
do Rio de Janeil'o. » 

A lei n. 1.040, de 14 de setembro de 1859, 
confirma as m esmas disposições Uú at·t. go 
§§28 o 29. 

A lei n. 1.507, de 26 de setembro de 1867 
cap. ~I ns. 33 e 34 confirmando as di8posições 
ttntet·wres t.eclara-as permanentes. · 

Até ahi o Districto Federa.L. ·omente. 
A lei il. 3.348, de 20 de outubro do 1887 

dispoz: 

«Art . 8. 0 E' o Governo autorizado: 
« 3. o A t1·ans(eri?· á !Uma. Ca.mara. Mu

nicipal do Rio de Janeiro o direito ele 
a(o1·o.~· os terrenos accrescidos dos de 
marinhas existentes no Município Neu
tro, e ds CamaTas Jlltm·::cip aes das P1·o· 
vincias os de mm·inlws e accrescidos nos 
1·espectivos munic:p::os , passanclo a per
tencer à 1·eceita das mesmas corjJ01:ações 
ct 1"encla que dahi pTovie1·, e cor1·endo por 
sun. conttt as clcspozas ncccs~:•rias par<t 
modiçã.o, demu.rcaçiio o twa.liação dos 
mo~mos terrenos, observadas as clispo._·i· 
ções do docroto n. 4. 105 , de~~ do rovo
reü·o de 1808 . » 
• o •• o • o • o • o ••• o • • o • o o o ~ ••• o • o o o o • o o o •• • 

Usando de ·sa. autorizaç:ão o Millistro tla 
Fazenda expediu a. ordem do 12 de outubro 
de 1887, para que as camara.s mnnicipttes 
entm sem de 1 do janeiro proximo futuro 
em deante no goso do di1·eito tanto de aforar 
os ter1'onos de ma.rlnba e accr0scido.•, como 
do percebet• os fóros respectiYos . 

Foi o aviso circular de l -1 flc dezembro el e 
1887 ( expedido dons dias depois daquolla 
ordem) que declat·ou que os latulomios con
tinuavam a pertencer ao Estado como sanhor 
directo . 

Proclamada. a Rcpublica, foram expedidas 
as ins trucçõos elo Mioistcl'io !la F<Lzcnda,do 28 
d~ dowm bt•o de ~ 889, nP.s q uaes ~o declara q ttc 
o Tltosouro N<LClOnal conserva, o dücito <to 
l<tudernio tlos acrescido ~ u. t.is tm'l'l.mus d1) t~ LL 
rinha do Districto Fedet•a I (a h. l o § L 0 ); o 

VJ!. li 

quan to aos tei'J'ono. do marinha dos Estados 
se f<J.z dependerem as primeiras côncessões 
da UJliJL'DYaÇÜO O as tl'Ull:-Jl'Croncias UO licença. 
dos gorerJmllorcs dos J·:~ tados (;trt. 1 o § 2"). 

E -no ttl't. t u ~ 2" se doclanL mais o se
guinte : 

« 08 direitos :1 pagal' são : o sello do 
contracto do cmpl1yteuse, a quantia de 
4$ da licença para a traosforenéia e o 
laudemio pertencente ao senhorio directo 
dos referidos terrenos .» 

Além disso ha o decreto n. 100 A, de k8 
de dezembro do 1889, que dispõe o seguinte: 

« Art. 2 .0 Ao ongen)leü·o zelador com· 
pele: 

§ 3. 0 P1·oceder aos exames, que pela 
mesm<L direclorüt lho forem. incumbidos, 
a saber: 

2.0 sobr·o os pedidos do concessão de 
primeit·os afo1·amentos do terrenos . de 
m:1rinhas c n.ccrescidos, p1·ocesEados pelas 
Intendencias Mún·;dipaes desta cc!pital e ele 
Nicthc1·oy, sobre os de transferencias ~o 
domín io util dos accrescidos nesta cl
dado, sobro os tle iguaes transferencias 
dos de marinha~ e accrescidos em Ni
ctheroy e sobre os aforamentos, remissão 
c transferenc ~as do domínio uti1 dos ter
renos de índios nessa localidade.» 

Foi nestas circumstancias que foi pi·omul
gada a Constituição, em quo se lê ó seguinte: 

« Art. 3. Continuam em vigor, em
quanto n':lo revogadas, as leis do antigo 
rcgimen, no quo explícita ou implicita
mente não for contraria ao systema do 
gover11o flrrnado pela Con~tituiçã.o e ::~.os 
princípios nella consagrados .» 

« 1\rt . ll. E' volbdo <LOS Estados como 
lL Uniâ.u: · 

3.0 Pl'CSC1'8VLH' luia r eLrmLcti vas.» 
Polu art. 83 !'uL, pois, coufi1·maLl<t a lei de 

1887, quE' sú poderia. ser revogada por um<L 
le i retrpactivtt, que 6 terminantemente ve
dada. 

Para a.s municipalidades era um direito 
adquirido o dirnito de afol'a.r os terrenos de 
ma.t•inha. c n.ccrc~cidos o nnis o de receber os 
l'óeos, que lll ~ foram expressamente transfe
r idos pc ltt orclcm flo MinistcPio da Fn.zeDda 
já. cit,td:t. 

A lei n. 741, de 2G de dezembro de 1000, 
reconheceu o Ltireito do Distt·icto Feclera.l aos 
fóros dos acc ,·escidos , em vi rtude da lei do 
1887, qnc ü a. mesma , em vi_dudc d:t qual os 
fot·os üos tct·t·onos tL JU:J.t ·illlttt c acceescido::; 
i.LJS E~t"tlo :> pod oncem tLS mnnicipa.lidades.-

A mcstui3silua dispo ·iç;io ,·ons ti tue um di
reito :td:1ui t· i.l o para. <t mn ·icipalicl< ele do 

o 
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Districto Fe[leral e não constitue partt as dos 
Estados! 

No emtan Lo , é obvio quesia União não ca
r~ce de torrc.nos ,[e marinha n<.t Capital Fe
deral, muito menos carc erá . em praias dc
sêrtas ao longo cl<.t costa dos Estados. 

Quanto a mim, a restricção relativa aos 
laudemios não se contém na lei de 1887-

Para que haja laudemio é pt·eciso que haja 
transfercnci :t.; esta. não póde ha.ver se1;11 afo
ramento. O budemio vem a ser, porta,n to, 
uma renda proveniente do aforamento (renda 
eventual embora); e como a renda que üahi , 
(do a.fqra.mÇJnto dos ter1·enos de marinh ê~ e 
á.ccrescidos) provie1· pertence ás muoicipali
da.des nos termos da lei de 1887 citada, o 
laudemio vem a pertencer a essas. corpo
rações. 

Dado mesmo que o lamlemio tivesse de 
continuar pertencendo a União, ha a no tar 
q4e o lauclemio não é um dit·cito real. (Car
los de Caevn.llto a et. 404). Quem o deve pa
gar seg'unüo o direito br<~zileiro 6 o alic
:qante, e não o <~Llguirente conforme o CoLligo 
~ortuguez. 

No meu citado discnr.3o Jemo ·1strci que a 
tr.ànsfer.encia. elo direito de afo1·ar imp.or·tu. 
na transferencia do clominio direcLo; pois 
qtie não comprehendo domínio directo som 
o direito de afomr c de re :•eber os f'óros ou 
melhor- a t-e'J!]-da que dahip1·ovfeY. 

Quo imp.orta que as municipalidades uã.o 
possam alienar o domínio <lire 'LO dos tcl'
renos de marinha? Nã.o é o propt·io JH'ojod o 
ela Camm·<~ que Jispõe que ha. cousu.:; cuja 
<~lie tláç:ão pólio ser pr•ohibiclu. por Jei? A vett
cia ue sub%tu.ucüLs vene to~u.s não e sujc it.a u. 
imporhntes resl;ricções? Exemplos não fali.<L
rão no in esmo seu LiLlo l.aes como: corL<LS 
armas, animao::; <tLac ; ~üos ou ,'ttspeitos <lemo
lesti<.LS con t;tgiosu.s, !Jcns li Ligiosos, <LP.ç:õc:s 
de sucieJu.dcs anonyma~ cmrp.t<~n Lo nã.o Li
verem reali:<~ado o capital, i'Ltn cçõe~ publicas, 
byJ.li:! elo Laes, e te. 

Pc.ço licença para rep1•oLluúr aqui alguns 
trechos Llo meu <lis~,;ueso de 1900 : 

«Segundo Lt~fu.yctto os h t·e iLos quo se
parado:; llu. pesso<~ tlo sottltor <lo immovcl 
e l'eun'idos na pessoa. tlo um terceiro 
t:onstitum;n a on1phyteusc, oo seu sen
tido subjectivo, são: 

lo, o direito de possuir a co usa (jus 
poss·idendi); 2°, o direito ele gozar clella 
da maneira mais u.mpln.; 3°, o direito do 
tmnsfurmal-a, sem todavia clcteriora.r
lhe a sub,Jt .ncia; 4°,a faculclacle Lle dispor 
rleste complexo de direitos e de transmit-

. t,il-õs a oul.rem p()t' tHn lo singnlar 
ou univer~al. Esses clieeiLos con:> tituem 
o üominio util que evidentemente fo.i 

transferido ás municipalidades. com 
o direito tle aforar . 

Os direitos do senhorio,gue constituem 
o dominio clirecto,sc classificam \)111 duas 
categm·ias, a Sctber: direitos dominicaes, 
qüe ~e não transferem ao emphyt\3uta; e 
direitos que nascem do acto constitutivo 
ela emphytcuse. Estes são evidentemente 
inseparaveis do direito de. aforar. e são: 
o direito <1. pensão,foro ou canon; o direi
to de opção, no caso do emphyteuta que
rer alienar a omphyteuse; o direito de 
approvar ou impugnar a pessoa do novo 
emphyteuta; c o direito ao laudemio. 

Além de inseparaveis do direito de 
aforar, o dil•eit) ao foro e o direito ao 
laudcmio, fo1•am oxplicita.mento trans
ftwidos ás mun icipalidades. 

Entre os direitos da l " ca.tegori<1 .figur<1 
como peincipn.l o direito á substanci<~ 
da co usa, do qual derivam : -o direito 
l'O <~ l sobre os immoveis, que pot• accessão 
a,cl llcrem ao immovel a forado; o direi1;o 
ti. metaàe do tllesom·o achado no immo
vel; o o direito de consolidar no domínio 
clirecto o util. Q11anto ao I o dessés di
reito,, isto é, o direil,o aos accrescidos, 
esse foi tra,nsf'ericlo oxpr·ess<tmente ás 
municipalicla,des pela ci acl<L l ei de 1887. 

~· claro quo o direito de consolidar se 
ve t•ific<t sempre em f<1 vot· ele quem tem 
o direito de afot·<n', CJn , icleram[o .. se que, 
vceificada . a cnnsolicla,ção, novo at'ura .. 
monto so poder· á fazm·. 

O direito Lle rei vincli.caçã.o está no 
meslllo ca"o. 

Sm·ü~ pr·cciHo llUll o diJ·eüo uvcntua.l J. 
metade do tltesumo fos:o:e tru.t~sfcl'ido 
cxpruss<niiento?. 

Qu.c e o tlit·eito J. c;ubstam:ii1 da cous;.t 
sem os direi tos quo Jelle clm·i van1 c no:; 
qua,c.; clle se extm·jori tia.? 

Que vale a 111m propl'iedu.clo, ~em o jus 
-u tendi, snm o jus (h1end·i e sem o jus 
aúu lenJ.i? O direito ele a.fortn• exclue de 
on tJ'em o clil'cif;o de alieT\.:tl' _ Não. ~c 
curnpl·eltcnclo qnc o clit•cito ele a,fora1· c 
o clit·ei"to uu alienar u~U<~ n;J.eSJ;Da cousa. 
1·o::;idam CI\1 en·tidaclos lli l'ersil.s, ao. mes
mo tempo. QLtem qLiereria COJ.ll.Pl'tn• 
uma cuu::;a, dct qual nuncu. poderia us tn·, 
nem gozar, nem tira.1· proveito? 

Dado mesmo que os mqnicipios não 
possam aliemtr os terrenos de mal'iQhas, 
ha o c'Xemplo do dote no regimen dotal. 
Os esposos não pódem alienai-o, e entre
tanto ninguem lhes contesta aproprie
darle. 

Mas, ·si~ c!Ú·oit.o d~ afora~· é. ioherÔnt~ 
<ta J.ominio , que espec ie de dominio exis
te em quem tem o direito de aforar e lle 



CObiGO ê iVIL BRAZ1LEIRO 43 
--~~--------------------------------------------------------------~-------

percehe1' as renct~s, que provierem elo 
nfçirameuto ~ E' o domínio util? Não; 
porq~!'l esse é o do empJ1yt(Juta. . . . . . . . . . . .. . 

Que 11,ão ho]!ves.so essa legislação do 
hnperto. que não houves&e o direito ua.s 
JQnn~cipatidacl,es aos terrenos de mari
n,h&,s. a._ tê á promulgação da Constituição, 
e we parece que não se pode~·ia conte;Jtal' 
§léria.ment!J , em face da Constituição, que 
aog Estados caberia o direito sobre os 
terren_os de ~na.rin h as. 

A Constt tuição fez a partilha !lo do
mínio nacional entre a União e os EH
tados. Não se r efet·iu expt•essa.meJltc 
a terrenos de marinhas . Porque~ Na
tura lmente porque a legislação do 
cx;tincto regimen . havia incorporado 
ossos telTonos aos pa.Grimonios das mu
n ici1~a. lid,tdos. Não lw. vüt mais o quo 
!lispor sobre es$eS tol'l'enos. Ponhamos, 
porém, de pa.rtc o direito d<tS mnnicipn.· 
~i~lado.~ o a legislação elo il;nporio. 

A Co~1stHuição Federal tratou de or
ganizar o Gov.eynq Feúeral, est ;tbcloceu 
os direitos da União, que ell<1 con:::idera 
-como de excepÇ'.ão ao direito commum, 
quo pertence aos Estados. Tudo q ue uã.o 
est.tí. comprehe.ndido na excepçã.o, estt't 
na regra gera.( . A Constitniçiio estabe
leceu no art. M: 

«Art. 64. Pertencem aos Estados as 
minas o tm•ras devolutas situada.s nos 
seus respectivos t et-ri tor io.s, cn.uenclo <L 
União sómente a porção de toel'it01·io 
qt~e for indispcnsave l pa.ra a defesa. úas 
fronteü·as_, fo.t•Wic<Lções_, con trucções 
tnilitares. e estradas -de ferro feder<tes. » 

Basta fazer a in ver ã.o na orclem elas 
cluas atlirmaçõcs que estão neste at'tigo, 
pa.ra se percob.er quo a primeira propo
siç~o é conscquencict do que está e~ta.lJc
Iecido na segunda.. 

O que se osta.heleceu mt segunda. pa.rto 
tlo art. 64 1oi a restricção á União : ü. 
União só cabe a porção de territorio,que 
.lho é inclispensavel para a defesa. na
ctona.l e pa.ra as est eadas de ferro í'e
deracs. Sendo assim, a.:; terras devo
lutas, assim como as minas, pê1Ssaram 
a pertencer aos Esta.dos. 

O principio de que os Esta.dos podem 
tutlo e têm d\reito a, tudo que lhes não 
é nega.llo pela Constituição Federal é 
estabelecido no n. 2 do art. 65 (' ) 

( ') O ar t. o5 , n. 2, dispõe: 
"'Art. 65. Ji: ' facultado aos Estados : 
« 2 ." Em gera l Lodo e qu a lq11 eJ· pode r o u d i.·e il o 

que llleR niio Lú r n egado por clausula c xpt·ossa ou 
implicitamen to cou tid:t IHtS ela usa! as ux pressas 
da Constituiçiio . " 

Perguntarei : Qual é a · clausula ex
pressa da Constituição que nega aas Es
tados o rtireito sobre terrenos de ma.ri- · 
nlut ? Não h(t nenhuma. 

Qual é a clausula, implicitamente con
tida. nas clausulas expressa.s da Consti
tuição, que nega aos Estados o direito 
sobro. esses mesmos te.rrenos ? Ta~bem 
n~o - ha nenhuma. 

Si não ila tal clausula q uc negue, quer 
expressa, quer implicitamente, esse di
reito , os nobres Deputados que advogam 
em sentido contrario ás minhas idéas, 
t êm forçosamente de reconhecer que 
estão em erro . 

Os nobt•es Deputados, em contrario 
das minl1as üldas, creio eu, pa-rtem do 
a.rG. 64 da Cons tituição e seu para.g rapho 
uuico pa.ra dahi concluírem que, si a 
Constituição deu aos Estados. expressa
PlCnte as tenas devolutas, o dispoz dos 
p1•opr.ios nacionaes c não f<J.llou de terr•e· 
nos de ma.:f'inba- fo.i que não quiz dar 
aos Estados os terrenos de mar inha. 
Ct•oio que não ha outro a.rgument o. Ma~ 
isGo é um argumento a contrm·io se'rl,su. 

E' um arg umento f'allivel e, .uesto 
caso, fallibilissimo. Quando ét Constitui· 
ção neg<t aos Estados expressaJ;Tiente um 
poder ou nm direito, diz, por exemplo : 
«E' vedado aos Estados fazer isto ou 
actuillo.» Neste caso, quando a Consti
tuição assim :;c exprimo, não ha, duvida 
que é uma clausula expressa que nega 
aos Estados o úircito de fazer isto ou 
aquillo. 

Por· exemplo, quanúo <t Cons-ti~uição 
diz - «E' vedado aos Estados, como á 
Un iã.o crea. l ' imposto~ de transito, pl'e
~crcVOL' lo:is retro<tctiva.s, etc.,»- nega. 
esse poder exprc,;s<Lmentc, fal-o por uma 
clausu la exp t·ess<t. 

Quando a Constituição, no art. 66, diz 
- «E' defeso n.os Estados r ecusar fé aos 
doc\lmcntcis publicas de natureza lcgis
la.ti v:a., adminü;_tra.tiva, ou judiciar ia ela 
U nião,ou de qualquer dos Estaúos>>-nog<t 
es.,;e direito expee3sa.mente aos Estados, o 
nega por cla.ustüa cxpeessa. 

Qnando, por exemplo, a Constituição 
diz-«compete privativamente ao Con
gecsso Nacional Sttbmetter :t legislação 
especial os ponto,; do t crritori.o tla Repu
blica necossarius para funda ção de arse
mtos, mudar a C<~pHal da União, etc .» 
- negtL irnplicitm11errte em clat~sula. 
uxpt·esS<L aos Es tados o direito de le
gislat" pa. ea esses pontos do t en·ito J' io 
(h R(~_pu h lic: t, ou ~ub r'<) lL mnt.htlWlt rht 
c tlJ i ktl tltt li1Li:t '· E.,; t:t ( l ww é tL üistinc
,·ãu UJ Jt t·u clct iJSllLL L'-XP I'C :tilt u clctusu lcL 
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implicitamente c.;ntitln. em cln.usul ~ex· · 
pt'CS:iél.. . . _ 

Qun.ndo, por cxcmpl.J , a Co ns',rttuçao 
diz que a o Prcsid()ntJ dn. Rcpubllck com· 
pete privativn.me11tc mn.ntcr as rc 'étçõc3 
com os Estados estrangeiro:::, tem cs taba
lccido üxpr Jssamcntc um~L attribuiçã.o dD 
Prcsidc11te da Republic:t c t cm,ipso facto, 
estabelecido implicitn.meni; CJ tt ncgttção 
desse direito aos Estttdos. E' nesse sc1üiüu 
que dnvc ser ent endido o n.rt. 65, n . 2 . 

Qutwdo a Constituiçã o, no al".. 72, 
estn.beloce os dircitus dos cidadã:>s b r-n.· 
zilciros c es~rttngoirus , não nega. cxpros· 
s:tmcntc aos E :;tados o direi t o de fazer 
leis contr<t o dispo ;t o no n. ··t. 72, mas tL 
n,og<tção o:::tá comp1'ch n,lldt~ i mlllici tn.·· 
mente. 

Em uma. ptLla.vrtt: é procisJ que lnj<L 
inc mpatibilidttd e entre umtt clausub da. 
Constituiç-ão c o c:mrcicio de um puder 
ou direito pelus Estn.dos pttm que se pos·· 
sa dizr.r qur. r.ssr. podr.r ou clit·nito ú ne · 
gaclo aus Es~Ltd .s. 

Essa ncga.~ão pó:lc :>IW nxprcssn. un im·· 
plicittL, nns pn.rn. que uxisttt 1) preci:>u 
que clausuln. CJnstitucionü.l c direito dos 
Estttdu:; não p Jssam cJr.xisti r. 

Quando a Constituição estttb •lccc que 
«pertencem aos Estadvs n.s minas o tonas 
devolutas situa. las nus seus respe "}ti vos 
terr it~rios , » pódc não ter eshbclrcido o 
direito dos Estados ttos terrenos do ma·· 
ri•1ha, m1s tn.mbcm não o nogJu. 

Ha no art. 64 umtt negn.ção do direito 
dos Estados, é a que os1;á contida impli· 
citameui.c ntt 2"' p:trte do a.rtigo p ela. 
:Lflirmn.ção du 1lireitu d tL U niã.u á «porçi.i.o 
dr. tm·1·itorio llit.ciol t:ü q111: f"ur indispoll·· 

' S:LVCl pttl'<L lL UlJ fU'l1. dtLS fL•untnirt1.S, f •Jl'Li-
1lcn.ÇÕCS, c.Jnsteucç.ões milit:tr es u os tm·· 
dttS clu ferro J'eJill'ltUS. » 

Si esstt pol'oão do Let'l'itol'io cabo á 
União, não llóde c;thut• aos Estados. 

Da affirmaç-ão de quo as tert·as devo
lutas pertencem n.os Estados niio se pode 
inferir a negação elo di!'eito dos Estél.,los 
sobre tei•t·enos de muluha. Nessa aflir
nutção não exis te natltt mtLis que tt con ~t~
gettção de um dieeito dos Es~ados, qt1e é 
uogado (t União. 

Ri em l'el:v;?i.o ;t 1 ~ p;.wte do ttl't . 64 so 
puclcsso cmpl'cgn.r os principies - gt fi 
d·::cit de tmo n egat ele altero-inctt~s ione 
unius (it exclusio alteTitcs ; 

Si fosse isso possível, ontiio o a1·t. 64 
negaria o sen p <tragra11ho unico, porque 
e ste artigo <1 iz: 

« P ortonccm n.os Estados as min as o 
tet·ras devo lutas situada~ nos seus l'es
pec l; i vu~ tel'l'itorio:> , C<thenuo i.l Uniiio 
etc .. » 

Ora., tudo qtie não fosse minas e terras 
dcvolutn.s seda negn.do aos E~tados , e 
assim negar-se-ia o direito dos Estados 
sobre os proprios nacionaes que não 
foremnece:>sarios ptua serviços .da União, 
contradizendo assim o disposto no pa.rtt
grapho unico. Por outro lado, o mesmo 
argumento a contran ·o senst,, applicado 
ao para.grapho unico do art. 64, con
cluirüt pela negação da la parte desSél 
artigo. 

Assim, pois, teeiamos um artigo e um 
seu paragrapho se contral'ianilo, o que 
não foi, não é, nem pôde ser o pensa-
mento do legislador. . 

E' claeo, pois , que no art . 64 e seu pa
rngeapho não exis te a negação de ou
tros dit•oitos aos E::;tados, quo não a ne
gação implícita : sobre terrenos que 
fo t·em indispen~aveis para a defesa das 
feouteiras, fo1·ti flcaç:ões, constmcçõos 
militares e e~tradas de fereo federaos; e 
sobre propeios naciooaes que forem ne
cessaeios para sm·v:iços da UniJ.o . . 

P elo contea1'ÍO : a Constituição restrin
g iu muito o direito da União sobre terras 
devolutas, tenenos de marinha, e em 
summa sobre teet•n.s p ublicas na sua ac
cepção mais l<tta, consag1·ando esse di
reito em uma unica clausula e sob uma 
fôrma restrictiva e clara . O n.l't . 64, na 
parte que se refere á União, nã.o falla 
de te t•ra.s devolutas; seeve-se ele um 
toemo muito mais comprehensivo c 
muito mais vasto c diz : 

«Cabendo á União somente a lJm·ção de 
ten·itovio CJ.ltC for inclispcnsavel para a 
d.r. fr.sll. tla: ft·un Lotr;ts, f;J r tificaçõ :!s, con
s f.t'IICÇu::s miliL:ter.s c t:.~ l . t·ud as de lht·ro 
f e llC1\lCS ..• » 

Paecce-m c ctuc nr..; La oxpri!SSãu «Ler
l<turl'J» usLãJ LrlC lltid;us Lernts dcvoluLas 
u Lot'l'il::l de qtm lquel' usp uciu, inclu::~ivc 
Lurrcnos cl : .ma.rinhét. 

O Sr. Alfredo Vw ·ella - Mui to bem. 
O Sr. Galclino Loreto- Aos amigos 

do argumento a cont·rario sensOt convido 
a applicarc m-no a o dispus Lo na scgund<1 
par·Le Ju arL. 61. 

A_qui t•flsn ;~J·gumn 1 il,u tr.m b da appli· 
cnç:t o o é p ::rfed.nmen to probrmtc, já 
porqnn parto de um<\ dispos içiio rle fó1·ma 
r cstricL ivtt, já porque conclue em favor 
do d tr •iLo commum. 

O a~t. · G5. n: 2 · d~ C~mi;i Lu.içã; r~co: 
nlwc aus EsLado.; t odo p udm· ou dreito 
quo não lhos é ncgadu. (En l.ondu por 
p~uer o impe1·iwn e a jur·isd~ctio ; c por 
d~rcJLo tuLlu u que ~e l'c l'cre au ptLÍ·l'imu
uw) . Rccoullecc, p or l,an to , qu u u dil·eito 
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commmn é o dirr.i to rlos Estados, a O n. IV, do art. 72, do projecto contém 
l'Csl.l'icçií.o (' nma nxcop<;IT.o em f':wor lla uma dcrogação do art. 69, do Codigo Penal, 
União . » qnotlispõe: 

O arg umenl.u que sr prrtnn<le tiral' <lu§ 2[) 
do aet. 34 da Consl.i.Lu ição nãu passa tlo uma 
petição de principio . 

Pelo contrario, dos arts. 78 c 65, n. 2, ela 
Constituição combinados resaltaria evidente 
o direito dos Estados, si não procxistisse o 
das mnnieipaliüadcs . 

Assim .puis, as disposiçõ~s relativas a for.;s 
o laudcmios dos tcrril.orlos de mai'inha con
stantes da lei n. 25.dc 30 de dezembro do 1891, 
e posteriores leis fcdeeaes são a.tt.onta10rias 
<.la Com.tituição. 

O projccto da Camara consagra o mesmo 
a ttcntado . 

O PI'Ojccto Coelho Rodrigues ao contra
rjo dispunha : 

«Art . 126. São bens dominin.es elo 
cada município : 

§ 3. o Os terr enos da marinha, reserva
dos os que forem peecisos á Uniilu para 
pruvct' éÍ facilidade da navegação e á 
defesa ou s gurança ela respectiva costa.» 

Lê se na monographia. de Roclrigo Octavlo 
o scgujnte: 

~< Vê7~e p~r essa fórma quo a Rcpu
bhca Ja vem encontrar o domínio dos 

' terrenos ele marinha e accnJscidos, per
tencendo ás municipalidades, ;t da c ~l
pital da União desde 133 1, c ás tlemais 
Llcsde 1887 .» 

Um pruj0.cto do Congecs:so a que fui 
opposto veto decla.rav(l. entro oul;ras causas 
pertencer aos Estatlos o domínio directo·e ás 
municjpalidades o domínio n til dos t cerenos 
do marinlw .. Nossas c .mJiçõ~s o dominio di
rcc~o dos Estados vinha a. snr nã.o menus pt•c
carw do quo esse que se a t tribuo <L Uniã.J f'JU 
fronte i't lei de 1887 . 

O projccto Clovis dispunha: 
« Art. 620. Os terrenos acct'CSciüos aos 

de m::1.rinha pertencem <.t mesma pessoa 
publica a quem estes portenccrem .» 

A os ta disposição se poller iL objectar: E si 
o terreno de rnuinha pertencee <L pessoa de 
direito privado?- A monograpltia de Rudri"'O 
Octaviu responde á. pergunta desta fót'ma :

5 

«Os ten·cnos ele allttviao que f>e fol'mam 
. no _mo. r sã,o do clomin;:o p1·ivado da 
naçao. 
... ······o ..... ····· ·· · .... . ···· · ·· ·· . . 

Não tt.ndo a Un ião, nn. Cunstitnição 
Fedl r n.l , cogit<tdo dwse .:cn dil'<' i to <Lc 
~II'Op i ' Í eria.de, clln (\ fl•JN f[ ll n (',JT'<Ll11 tl'llll S

fc\l'idos pa1'a. us J•!s t lfl.os pP I<L d i ~ po~ i ~· ii.o 
gni'll i do R ~". dn ;u•L G.í ,>> 

«Art. 69 . A condcmnação do crimi• 
noso, logo qne passe em julga.du, ]ill'Odu
ziriL os seguintes c ll'e itos : 

a) poi'da em f<wor da Uniã.o ou dos 
Estados, dos instn~mentos e resultados do 
Cl'ime, NOS CASOS El\1 QUE O OFFENDIDO 
NÃO TIVER DIREITO Á RESTITUIÇÃO .» 

Do crime do pirataria tratam os ar ts. 104 
a 106 do Codigo Penal. Commette pirataria 
o quo se apo. sa do navio alheio contra a 
vontade de seu dono. 

Resultado de um crime e depois instru
mento deste, o navio elevo s~r restituído ao 
dono, no caso figmado. Assim é justo e 
assim o quer o Codigo Penal. O projecto da 
Cam::wa: atten&a contra isso , me parece. 

O confisco é uma pena e como tal tem o 
seu Jogar prop~·io no Codigo Penal. 

O n. VII, do art. 72, é uma. alteração da 
Const ituiçã.o, quer na fõema , quer no fundo. 
Hct nesse numero uma a•npliação do direito 
da União estabelecido no art. 64 da Consti· 
tu iç.ão. 

Tanto o n. IX, do art. 72, como o n. V, do 
art . 73, fallam dos rios que se fizerem~na.ve
gaveis. -. l l 

Si essas palavras não são superfluas, si se 
pretende fallar dos rios que contribuem para 
a formação de um rio navegavel, a re
dacção precisa ser modificada. 

Os ns. Ill, VI e VII do art. 73, parecem 
estar comprehendidos no n. II do mesmo ar
tigo. 

O n. IV elo art. 73 a tGribue aos Estados os 
bens vagos . O que são bens vagos ? Si a 
defin ição é a quo d<~ o Sr.Carlos de Carvalho, 
ahi estão comprohendLdos os moveis a qtte não 
fm· achado senlw1·io ce1·to, que o n. II do 
aet. 74, attribue aos municipios. 

Esse mesmo n11mero do art. 74 attribue aos 
municípios os bens elo evento. Si bens do 
evento «são gLtdos, beshs e cavallos que se 
<tcham sem saber-. e do senhor ou dono a 
quem per-tençam», peço licença para objectar 
que em face dos at·ts. 597, 51:.18 c 599 taes 
bens pode:·ã,o pertencet· a ptn·ticulares e até 
á. União uu aos Estadus, do mesmo modo que 
as cous::ts moveis a que não fo r achado se
nhor.·o certo. TUllu do pende üa occupação. 
I-Ia., [L vista dos. arts. 597 lt 599, algumtt van
tagem pam os munlcipius, rcsulttwtc do 
n. H do ;trL 74, quo <Lliás a ltera o direito 
vigente? 

O n. lll do <tl't. 7·! :Ltt!'i.bue n.os municípios 
-Lt~ esti'<Ldas Uit CiLmi nl w.l pnb!icos,-som 
nonhnm;L limit:wã.u; niu o~t:Lbc lec ~ nm:t rc
si;I·ic ~::'í. . >, cum , r:tz em l'Oi ;Lc::·,, ;i, Un :?íu tJ 11. )( 

du :I.J't. , 7.'?., qur. (• :1. llll ic f'.\ l!(~p·;:l l l el:1. n reit:1a. 
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á rogr·a do n. lil U.o art. 74 . Entl'et<tnto, o No discurso que proferi na Camara,chamei 
n. V do al't. 73 attl'ibue aos Estados as cs- a atf;enção da Commissão pJ;l'a a desharmo
tradas e ca.minh s publi~os que nãu estive- nia existente. A Commissão dos Vinte e Um 
rem compeehendidos no domínio da União ou entenueu necessario acct•cscentar as pa.laveas 
dos municípios. Si as estradn,s e c::tminhos - e do tempo-no art. ll, e nao fee: o mesmo 
publicas não const1·uidos pela União pet·ten- nos arts. 12 e 13. 
cem a.os municípios, u que resta para os Es- Quanto ás razões allegadas pelo Dr. Vieira. 
tados ? As l!alavr·a,s -- <<cit·cumscl'iptas pelos FJrreira não me parecem convincentes. 
limites tenitoriaes do município e excluiclos A Cons ~ituição, que veda prescrever leis 
do domínio da Unlão, dos Est<tdos e elos p:tr- retroactivas, implicitamente veda prescrever 
ticuln.res»- , que se leem no n. UI d.o artlgc• leis que permittam a applicação no paiz do 
74, nã.J se referem a-estr,~das ou c tminhos leis retroact ivas e3teangeiras. 
pubLcos-; porque as p.üavl'as- e dos part~- A boa doutrina não admitts a convalida-
culares_:_excluem es:::a hypotb.ese, aliás in- ção por e:lfeito re tro<IC(.ivo ela lei. 
admissivel cj.eante elo n. V elo êLrt. 7B, que A lei prussht.na de 1794 é a uoica que t!'l- . 
:rião cogita de estraclas e c:Lminhos puhlicos nha fommlo.do e_m termos ger.~es o principio 
do domínio qo_s pa i·ticubres. (Inüoclucção § 17) a que allude o Dr. Vieira 

Esse mesmo n. III do art. 74 attl'ibue l~erreira e que Savigny e Gabba con~ideram 
·aos municípios- os rlos o lagos n:t.vega- nm erro; c a juri ;prudencüt cl.aquclle paiz 
veis circumscriptos p elos limites tenHo- começou restl'ingin .o-o nas saas applicações 
l'ÜJ.eS ÜO município C 0'\.CluitluS ÜO cl umllliO e U.C i\bOll al.Jandonanclo-o de tod.o. 
da União, dos Estltdo::; c dos p~t.t·ticula t·cs ; O D r. Vieir<t. l<'erreiru. cl.iz (l ue em rJtt<LI
ôntrotaotu, o. a.rt. 542 tlo p1'ojecto só 

1 
rJUOl' interna.cinna.lisl;a do dieeito peivado 

épnhece .rius e lagos p ublicos pcrtcncen- pode--se ver quo us meios do coovaliclaçã.o 
t.es lj. União ou <tos l!lSCêt.dus. Alôm disso, dos ;1'Ctos del'eitnosos nct fórma são o.3 da 
o n. III do art. 74 reconhece que ha rios o lei. do togar ond.e foram p1·aticaclos.Creio qu~ 
lagos navogaveis pertencentes a particllla- ha e'tuivoco . 
res. Entretánto o n , V do art. 73 att1·ibue, L es fonnes de la con(t?·malion Llepenclcnt de 
sem limitaçio, aos Est:J.dos os rios c la . .ros la loi du pays oit elle es/. (aile, diz DespagncG. 
navegaveis . A excepçã.o estabelecida no n. IX E alnd:J. que MazzotJi, citando uma, con-
do art. 72 é em favor da União. sulta, da Côrto de Appe llaçio de Geuàva, diga 

.A ultima parte do n . III do al't. 74 est::i. que«le legg~: clelluogo dev-ono ina,ni{estarnente 
evidentemente comprehencl itla no n. I do appl·:·carsi e.s-ianrlio pe1· la 1·evoluzione delle 
mesmo artigo. conlrove1·sie sul/a valid-::tâ de/.l'atto,pe1· quanto 

O n. IV do art. 14 :J.ttribue os cernitel'ios conce·rnc la forma» não me parece que a l!i se 
pnblicos tLos municípios; ao 1msso que o t llnh<1 em vista a convalielttção ou confirma
art. 72, § 5" da Co!tstituiç?io só a.ttribuc a çho qttc_é um tJOI'O :J.ctu e que a maioria llos 
ost.es a adminlstra\!ão. Nio valia a pon:J. a ti tOI'es consider:J.lilll no vo contracto. 
li.I.Ilar tlos particulares, que forem clnsn.pt·o- Quando <L confirmação nãu p::tSStL elo _uma 
]lriados pelas municipalidades, por.JUC nesse cxpli c<tção do contracto o1Jscu1'J é que a lguns 
caso toeoa.m-se publicas. tt lém de qn: cstã:J a11toees entendem que nã.o h<t L'<t.z?io par<t. 
comprehenclidos no n. I do aPt. 74. nell:J. considerar m11dado o Ioga r do contra-

Pelo art. 14 n. II o Distl'icto Feueral é 
uma pessoa jurídica do Direito Publico In
terno, como o.; Estado; . Os arts. 68, 60, 
Ji. IIl e 71 não conhecem essa ontül ; ~de. E o 
mesmo se devo dizrr ele touo o cttpitulo. 
M.olhol' fóra que o cit-\do art. 14, n. li, nã.o 
ftill:J.sse de Districto Federal. 

Não te1•minarei sem referir-me á emenda 
proposta ao aet. 1 l da lei preliminar pelo 
D1•. Fermmdo Luiz Vi e i m Fel'reira, de Barra 
Mansa. 

A: emenda eleve ser accoHa f!i nã.o so pre
fenx· acci'OScentat· tt:; _p;tlavra.s -c do temp o
nll:> art.,; 1~ o 1 :~. 

c to. 
Accrescent:J.rei ain .l<.t que não me p:wcce 

feliz a suppt·essã.u que se fez da par·te refe-
rente á. insulvencia civil; o que ad palavras 
-e vice-ve1·sa-do n . U do art. 289 só por 
err11ivocu poderiam ser ahi accrcscent<Ldas, 
constituem um ~enão qne nà.o pócle fic~r . 

Como se terá. visto dos longos t1;cchos 
tra.nscriptos do meLl discurso de 1900, eu es
t rwa no dever de combater o disposto, no pl'o
jecto, sobre ter1·enos de marinha, a menos 
que tivesse mudado de opinião. 

Não tendo a e~treiteza do tempo permitti
do desempenhar-me desse dever na Camara, 
julgo tel-o cmnpriclo por esta fôrma. 

Riu, 12 de ma.io do 1902.-Ga(rlino Lo-
1'0lo, 



Do Sr. For·nando Luiz Vieira Ferreira 

A referencia, que no sou p:trccor roz u· oul'igatorict. E como se ha tio sabor, si a l'ci 
Dr. Galdiuo Lol·oto {L mi nlta emenda ao não dcclitt•a que possuo esse gt•;to do energ i a~ 
art. ll d<t lui preliminat' , obTig<t-me a voltar Quanto tt l'cgm da prohibição implícita elo 
ao assump(;o com mais clcsenvolvnncn(;o, de- :-tpplieaP lo1 es~rangen·a fJ 11 0 ponnllte o qt\e a 
clarando sincemmení;c que, si continúo a i.lc- no;-;su. peolttbe, clla ni\.o re alvo cotrsa q,lguma 
fender ::tS me,;mas icléas, nit.o é tanto por em tlil'cito intcrnacion<1L privado, pois si 
amor dcl ln.s, como por mo parecerem falltar fosso admittiu<l. chegaria a destruit· c:•so 
os argumentos expandido:;; pa.1'a cumhatd-o.s. dircüo. 

o Dr· . Gn. Lclino Lorcto diz quo a boa 1lon- « As incapaciüa,dos, poe exemplo, diz Mar.-
tein::t, não atlm itto n. conv:dicl<tç5.o por on·eno 7.0I.!_i, I, 75 1~ota_, são tlo.clil.r<th:> por dfspU
retro<tctivo. s1çoes pl'olniHttvas ~ sl <ts excepçõo>J às 

alcançassem, o art. Qn hilu teria IUd.is valor, 
nem :>OL'iCd<tde ; p i:> tüio a.provQihl·ia ao 
cste:Lngei t'O :SOl' tledanttlo capaz pehL stta lei, 
si a nos:~: r. cu11ti vosso uma incapacidade p:ti':L 
qr 1em e.,tivcsso nas mesmas condições.» 

Sim, om gol' a L a lJuct <1011 (;l'iu::t é cun Lt·~J·ia 
(ts leis com c!T'citu retrnn.c~ivo ; 1na~ s t lia 
convcnicncia em dar its lni s c:-:sc c.ffeito, é, 
cntec outros ca.sos, quando ge:1ndo 1111mero de 
;tetos import.:1nt~ Se 1Lch:tm nullos P<?l' 
ncl!cs se não ,t.m ubscl'Vadn nmn. ~olomlll
dn.d.c oxtm·ua, cuj<L ncccssiclatlc jueülica 
csc:1pa muitas vezes á maioe parto !lo 
povo. AqHi, porélll, não temos que in
dagar qmtl a. boa. doutrina em mtterla 
de roteoactividadc e sim qLtO lei estran
geira. devo ser applic.tda. em nosso paiz, 
a velha ou <t nova, a do tempo do acto 
nul!o ott a. que sobrcvciu para da.P-llte va
Liclad~. mo se quct· sa.bet• qual é <t melhor 
doutrina sourc .rctt·oactividadc, ma:> qual a 
prercrivel em direito intcenacional prlV<t~lo. 

O que vcuWo é a hyputhese, multo com
muro, de um direito posit ivo estrangeiro em 
que ha leis expeessamente retroacti vas sobre 
fonmtlidades externas. 

O D1'. Galdino diz que,prohibindo a Consti
tutção proscre-ver leis rctroacti v as, impli
citamente veda applicar no paiz as lei:; 
est1·angeiras que tiverem esse eJieito. 

Aqui se tot:a nb que ha de nutis diflicil no 
direi to internacional privado: determinar as 
leis beazileiras düi.nte das quaes deve ceder 
o passo o di1·eito estranho. 

Nem se pense que o art. 17 da lei prcli
minal' remove es~a difficuldade com a ex
pressão de Savigny - leis I'igorosa.mentc 
obrigatorias- embora mais feliz do que a 
de leis prohibitivas, u:Jada pela lei cor
respondente italiana, art. 12, p urque a pro· 
posito de cada lei será sempre necessario 
averiguar si ella ê ou não r igorosamente 

« Alnd<t m<Li~. a di,posição do art. 9"; uo 
CJtte diz respeito <i fút·ma dos a.ctos, e :i do 
art. 10, especialmente no qno se rofei·c lt's 
provas, tot·na-se-Lüam frttsteaueas, mcsmt> 
pa1·a os cidadãos ; pois em paiz estranllO 
não poderiam pt'a.ticur actos com as fórni:l's 
nelle plwmiUidas . >) 

«De proposito ab.'témo-nos de formulaenilltL 
rcg1·a geea l,porq_ne a considel'amós perigosis
sima.,poisdeve-s notar quo as leis prohibHivas 
contôm todas rtn\ motivo do ordem publicá. 
som quo porbsc "\l ~<>tendam aos estrangeiro . • 
Daqtll peoood ' !11 os iilllllmuros dissenti
m'ont os a rcspoi Lo do cada decisão; porque. 
se trata ele apreciar a extensão da i ofiuendji, 
que o alludido motivo exerce sobro a appll
cação das leis, a questão é sempre esta: uma. 
lei nossa affcc La de tal modo a ordem pu;
bli.ca e o bom costLHhc, quo clev<t pecvalccer 
1lobt•c a CclLrangoira ~ » 

Com esta tirada de Mazzoni, que tradltzí 
lit teralmollte paea, ov.idonciar a impossibili
dade de uma fórmula infallivel, perg-unto : o 
art. ll da ConstiLuição, que veda, á União e 
aos EsLa1os prescrover ;.:m leis rotroactivas. 
a[ecta a ordem 1mblica.,do modo tal que de
vamos negar app!ica.ção á Lei e;:; trangoira, só 
porq no o uomotlwta alienígena adoptoti 
ouLr·os princípios sobre os confliccos dtt lei no 
tempo~ 

Supponhamos que, em nosso paiz, se désse 
expressamente força r •troacLiva á lei que 
revogou o art. 50 § l• do regulamento dq 
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se li o follcrn,l; desejariam os nó.-; q u l os ado3 
não sollaclos em 90 dias, nu, vig- .oncia daquc! la 
disposiç:ã.o, fossem ju lgados ntt!!os no cstrall 
geiro, só pot'·!ILü o diL·ei to alli prohibis>n as 
leis retroactivas ~ 

Que t em a ordem pub:ica dos paizns es tran
ge .ros com a retroactiv:cladc das nossas l e i~? 
Quo temos nós com o elfeito r ,; troactivo das 
leis os trangriras ? 

Em ultima analys J a ret eoacti v idade das 
leis se reduz a uma possibilidu,de de ex
ti.nguir ou resteingit' direitos . Ora a lei 
competente para decretar essas alterações 
nos direitos é pt'ecis.Lmente aquel1a sob 
cujos auspícios elles foram estabelecidos. 

E',.portanto, pelo exame de cada caso que 
se póde descobrir a implíci ta exclusão da 
observancia da lei esteangeira. 

Si houvesse uma formula succinta com a 
qual se pude>se determim~r logo o cat•actcr 
rigorosamente obrigatorio de cada lei, ella 
seria uma especie de raio X para a desco
berta do implícito; mcts infelizmente não ha 
e o problema de que falia Mazzoni ha de 
.surgir em multiformes especies. 

Ma!l a melhor solução será a que conciliar 
a existencia dos dous direitos, naciona l o 
estnngeiro, sempre que não fol' evidente a 
necessidade de não applicar o ult imo. 

La questione e semp1·e questa : una legge 
nost?·a 1·igtta1·da cosi {atlamenle l ' 01·dine pu
blica e il buon costume da dover pr·evalere 
.sulla legge st1·aniera ? 

Ora, si ha lei a re;Jpeito da qual se póde 
n egar esse caracter rigot·oso é justamente o 
art. ll n. i:l, da Constituição, não só pelo 
nanhum in teresse c1uc temos em niio app:i·· 
car as leis l'ei;roactivas os .rangeiras, como 
t ambcm porque em nosso proprio paiz essa 
disposição deve ser entendida em te1·mos ha·· 
b ois, po is ning-uem dirá que vao ao ponto de 
revogar o aet. 3° do Cod igo Penal ou que 
um t ribunal extincto deve tomar conheci
mento das causas em andamento ao tempo 
da lei r evogada. 

Quanto ú. · le i pru~s iaua do que falla Sa
vigny, pouco importa o destino que t :;nha 
tido, qual o do h a ver· sido abandonada pelrs 
juizes incumlJidos de guai'dal··a . Nem e u re
commende i a ScLbedol'ia dessa lei; l)(vta, po
r ém', a.ümittir que os E~tados osl;mngeiros 
t êm o dil·oito de decl'etar lei~ de j o· ual teo l' 
para. e concluir a necossidado de" elimin cu: 
d 1 art. ll as pala. v ras-e do tempo-embora 
com o iim manifcsLo dedal' a.pplicação a leis 
estrangeiras ticlas como crroncas; porqnanl.o 
o que se quet' é evitar que um ac to r eputado 
valido em outro paiz no nosso se CJ n:s .dere 
nullo. 

Demais, ct lr'i prussiana, l imitad;.t a uma 
cct·t;t OJ'dem do !'dl'llla litlad c.> , llóde não SOl' 
.TJ1(L c S:.1.v i,: ny lo11vct a, d,i tu. lei (' 111 ·'"a a.p-

pli~ação ás fó1·mas r cstrictivas da liberdade, 
como o impo:;to do :;ello exig:do nos acto:; 
sob pena de nullidctde. 

Mas, além de uo1a lei nas con,lições da 
prussiana, quo parece unica., referi-me no 
meu pa"ecee ás leis que no propeio texto de
chnam expressamente o sou eJfeito retro
activo, ao dispemare m as formalidades da 
lei antCI' iOl' . A re speito dessas p~.msa. o 
DL'. Galdino Lo:·e to que ha equivoco de mi
nlta parte, quando di go que os meios de con
va lidaçiio dos actos defeit.uosos na fóema são 
os da lei do loga e onde foram praticados. 

Está me parecendo que não: vejamOs. 
A lei do lagar em que o u,cto se passa. é a 

que lh J reguLt a vn, liclaüe quanto a fórma ; 
em consequencia ú a que deb rmina o ca
rac ter das nullidades .pola omissão das so· 
lemnidade~ extrínsecas; si podem ou não ser 
convalidadas pela r at .ficaç5.o, execução vo
luntaria, presceipção, ou etfeito retl'oactivo 
dt.l uma lei menos exigente. No termo con
valid 1ção se compt'eheodem todos estes 
meios, ao pas>o que pelo Dr. Galdino Loreto 
foi considerado como puro synonymo dera
t ificação, que é uma especie. 

Que a convalidação se rege pela lei do 
logar em que o acto foi celebrado é prin
cipio acceito pelo proprio Mazzoni na ob1'a 
citad·a pelo Dr. Galdino Lo r eto, mesmo em 
t'elação á substancia dos actos, nos casos em 
que se rt?gem pela lei do logar. E per ulte
?'ior conseguenza, collo. stessa legge de"'e 
definirs·! il caralte1·e della nulWá, e se sia o 
meno sanabile colla conferma o ?'atifica, e in 
che questa debba cons·::stere, e come debba 
f 'cw si. 

E' obvio que si a ratificação for feita em 
outro paiz, a sua fórma, salvo os casos cxce
pcionaes, serú. a da lei do logar em que se 
operar o acto confirnntorio e pot' isso se 
rliz q ne les {01·mes ele la confi1'1nation depen
dent de la loi du pays oie elle est faile. 

Mas uma cousa é fórma de confil'mação e 
outra confirmação da fó1·ma. 

E mesmo quo n:io fosse cxacta a doutrina 
que segui, quanto á convalidação dos actos 
defeituosos na fól'ma, c mesmo que fosse 
acceitavcl a tllcoria de Mcelin, sJguida por 
Lomonaco e combatida por Mazzoni, não 
deveria vingar a exclusão das leis retro
activa~ estr·angeiras,implicitas nas palavras 
- e do tempo-porque es.:>as leis retroactivas 
são decretadas justamente no logae em 
que se passou o ~cto nullo, por defeito de 
fôrma. 

Quanto ao tl'echo de Mazzoni,-citado pelo 
Dr. Galdino Loreto, elle não se refere a 
consulü alguma. da Côrte de Appellação de 
Genova., simplesmente porque os tribunaes 
itaLia nos nio têm attribuições consult ivas, 
nem a el e provoca.l'etn eesol11ções ([e consul tas 
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como as do nosso antigo direito. Consulta é 
um imperativo, synonymo do vedi (vede, 
ville ). 

éonwlla App. GenÓva, 20 febbraio 1865, 
ibid, II, 260. 

Consulta Lomonaco, op. cit p. 187. 
Depois de dizer que les (01·mes de la confil'

mation dépendent de la loi clu pays ou elle est 
faite, affirma o Dr. Galdino Loreto que, quando 
a confirmação não passa de mera explicação 
do contracto obscuro, ê que alguns autores 
entendem que não ha rn.zão para nella consi
deeal' mudad.o o Jogar do contracto, 

Mas então admitte-se que <t fôrma dessa 
confirmação seja, não a do logar em que ella 
é feita, o sim a. do domicilio (lo contracto 
interpretado~ 

Não pôde ser: a fôrma do acto é a do logar 
em que o celebram, mesmo que elle seja 
interpreütivo de outro pn.ssado alhures. 
Loctts regit acttmi. 

Yol. TI 

Afinal folgo de estarmos de perfe:to ac
cordo quanto á suppressão que propuz. Eu é 
que de modo algum coovjria no alastramento 
do que reputo um erro, reproduzmdo-so as 
palavras-e do tempo-nos arts. 12 o 13. 

Como o direito internacional privado é 
um instrumento de harmonia, as 1~jslações 
devem co-existir sem abalroamentos, e si me 
:wrojasso ao perigo do definjr osso direito, 
repud jando a idéa -dos conftictos no espaço, 
eu diria: elle dete1·mina CfUe lei nacional 
deve se~· applicada ds pessoas, cottsas e faetos 
jU?·idicos, quando a ap1·eciaçc1o destes ele;nen
toJ suppõe a existencia de dotts ou mats Es
tados. 

Si e:sta definição se acha em algum autm• 
que não tenho á estante, então é ella mesma 
que deve ser adaptada. 

Bal'l'a Mansa, 17 de maio de 1902.-Fer"
nanclo Lu::z Vieira Fe1·1·ei1·a. 
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Do Sr. João Paes Barreto 

«As dividas de que trata o n. 5 do§ lO do 
art. 182, não prescrevem si, requerido o seu 
pagamento ou reconhecimento dentro do 
prazo de cinco annos, não foram informadas 
o despachadas por de.ocuido ou negligencia 
das repartições competentes. 

Srs. membros da Commissão-Não fô1•a a 
interpretação erronea c infundada quo algu
mas repartições federaes, notadamente o 
Ministerio da Guerra, dão á lei n. 857, de 12 
de novembro de l tl50 , (que regula as pro 
scripções) interpretação que cel'tamen te será 
mantida pal'a o n. 5 do§ lO do al't. 182 do 
projecto ora em discussão, quando transfor
mado em lei, não fôra i.>to, repito, e a pee
sente emenda torna.r-se-hia desnecessaria. 

Procedem da seguinte fôrma algumas re
partições (exceptuanclo o Ministorlo ela Fa
zenda): -A pal'te requer o pagamento de sua 
!líVida dentro do prazo de cinco annos; fica o 
requerimento om poder da repaetição que, 
paSSc~UOS CINCO ANNOS DA DA1'A DE SUA EN1'RE
GfA , não o inCormou ou encaminhou como Ih~ 
cumpria, por descuido, negligencia, ou outro 
qualquer motivo ; após um tão longo prazo, 
segundo requerimento é apresentado, solici
tando novamente o mesmo pagamento-e 
nclle rJ declaradqptescriptaa div~da-pois que 
a hel'mencutlca. administrativa. entende que 
a parte deveria apresentar um segundo re
querimento dentro dos CINCO ANNOS em que 
ficou no poder- da repartição o p1-imeir·o reque
rimento que ncío foi infor·mado, nem encami
nhado! 

Ora, senhores, semelhante interpretação 
não é juriilica c nem é séria. 

O Governo dá. aos sous credores o prazo 
fatal U.e cinco aunos para r eclamarem o re-

ceberem as suas dividas, e, findo este prazo, 
prescreve o diecito, mas como póde o Go
vemo declarar prescripta uma divida que 
foi reclamada dentro do prazo legal e elle 
não mandou pJ.gal-a ? ! 

Nom todos podem recorrer ao Podm• Judi
ci'1rio e pedil·-lhe justiça, não só pelas des
pézas do p _·oce>so que delle afasta. os que 
dbpõem de poucos recm·sos, como tambem 
porc1 ue as di vidas, tão singularmente p1·escri· 
zJtas, l'Jpresentam pequenas quantias e par
teocem <tquelles que nã.o podem ter ao seu 
set•viçJ a. alta advom\cia administrativa, 
para a qual , a interpretação, com certeza, 
sJrá. bem outra. 

Si os mioistel'ios allegassem a prescri
pção e remette3sem ao Thesoueo os respecti
vos proces3os, a parte encontraria justiça no 
Tribunal de Contas, que felizmente não pensa 
como elles, como demonstrou ainda uma vez 
e.n sua sessão de 25 de abril do corrente 
anno. 

Assim, porém, não acontece; uma voz de
clarada a. pl·cscl'ipção, cllcs exigem o do
cumento que prove <~ sua interrupção, sem 
o que nadL~ se fará. 

A emenda não amplia o nem resteinge o 
espírito do legislador; representa tão só
mente a interpeotação do texto citado (V, 
§ lO art _ 182) que, conse1•vada- a simplici
dade com que está redigido, ficará incontes
~avelmente sujeito á multiforme hel•meneu
tica dos burocrahs jurisconsultos, agaloados 
ou não . 

Em 27 de inaio de 1902.-Jatío Paes Bo.r
~·eto. 





Do Sr. Fernando Luiz Vieira Ferreira 

DJpois de ptlblicad'.ts as minhas emendas 
ao projecto de Codigo Civil, deparei com 
alguns al'tigos de;;se importante trabalho 
que devem sct' t~tmbcm altcl'ados peltt illus
tl'e Cummissã.o do Senado. 

LEI PRELIMINAR 

Art. 18-Supprima-se. 
E' uma reacção contra o art. 42 da lei de 

introducção do projecto primitivo, que dis
pensava da fiança ás custas todos os que in .. 
vocassem a intervenção dos tribunaes bl'<tzi
leiros, mesmo que residissem fóra. da Repu
blica. 

Mas, si não é plausível a disposição do p:·o· 
j scto primitivo, porque a. fiançLt ás custM é 
para o réo uma exccllente garantia, a do 
actual é odiosa, porque só a exige do autor 
estrangeiro, e incompleta, por esse mesmo 
mot;vo e porque se esquece do autor que se 
ausenta para fóra do paiz durante a lide. 

Neste ponto não se deve modificar o di
reito c:JOsagrado nos nossos regimentos de 
custas, igua l par<t brazileiros e estrangeiros. 

CODIGO CIVIL 

Art. 14-Acresccute-se-llw o seguinte nu-
mero: 

IV. QuaZque1· depa1·tamento ou dist1·iclo 
administrativo que, pela ol'gan·:zaçcio politica 
do Estado ou do municipio , de'IJa ter represen
taçao e 1·endas proprias. 

Porque se lta de negar per.':onalidade 
j11ridka aos distr~ctos om que se dividem 
os mun icipios do Estado do Minas, por ex
emplo~ 

O art. 14, como está, tende a petrillcar 
uma organização que não póde ser perma
nente, a lém de não corresponder á reali
cl<:tde act•Ial em muitos Estados. 

Art. 149 - Re.>tabeleça-sc nelle o n. II do 
a1·L 156 do projecto primitivo. 

II. Quando a lei prohibi1· ao agenle o ex
e~cicio do acto de que se tmta. 

Este numero foi supprimido com o pre
texto de que se achava incluído no ultimo
Quando a lei negar etreito ao acto. 

Entretanto, são casos bem distinctos, por
que algumas vezes o àcto prohibido não é 
por isso nullo, contentando-se· a lei com tt 
sa.ncção penal. 

Art. 211- Dê .. sc-lhe o ,seguinte : 
Paragrapho unico. A declaração da nulli· 

dade poderd ser ,·equerida por qualquer inte
ressado ou pelo J.lllinister;:o Publico. 

Art. 212-Supprima-se nelle o pa1•agrapho 
uni co. 

Art. 434-Suppl·imam-se no n. I as pala· 
vras- sob pena de nullidade. 

São desnecesswias deante do n. H que pro
ponho pa.ra o art. 149 ; mas, não sendo este 
artigo altel•ado, passe a comminação do 
n. I para o principio do art. 434, para que 
a lcance os casos dos ns. Il H III . 

Art. 517-Supprima-se o final sobre os 
fructos colhidos com antecipação. 

Si o possuidor estava do boa fé, não é justo 
que responda. pelos fl'uctos quo colheu ainda 
verde, só porque, si esperasse o tempo da 
maturidade, esta não o encontraria mais 
com a mesma plll'eza em relação á posse. 

Si estava do má fé quando antecipou a 
colheita, basta a p1•imeira parte do artigo 
combinada com o 519. 

Art. 520- Supprima-se o final-uma. vez 
que l110s não tenlta !.lado causa. 
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A boa. fé deve ter mais garantias do que 
se acha nessa clausula, que introduz direito 
novo, porquanto pelo a.ctual o possuidor de 
boa. fé não responde pelas deteriorações, 
quite qtwsi stwm rem neglexit. Dig . V, 3, 31, 
3. Demais o que em certo aspecto é fl'ucto, 

em outro é deterioração, pois ha explorações 
C[ue in habilitam para outras a cousa fructi
fora. 

Barra Mansa, 2 dejunbo tle 1902. - Fe1·· 
nando Lui::; Viei1·a Fen·eira. 



Do Sr. Clovis Bevilaqua 

O D.:.w··:o elo Congresso , em sua edição ele so:l.Jre u~n campo mais vasto. Cab~n,m ~lOlla• 
27 de fevereiro ultimo, publicou, em segu\da. assim concebiJa, dispositivo.~ conçerríentes á. 
ao. Projecto de Codigo O<vil, algum,as retlexões publlcação, obrigq,tor'iedade e appllcação das 
que me pareceu o,pportuno fa,_~ el', chamando leis. Não ' prevalece\!. po l'ém, essa concep,ção 
a. attepçiio dos illustres repl'Osentantes de em . ua. i11 teg-eidatlo, nem foi, po.r completo, 
minha patria para cel'tos defeitos que, no r-epellicla. Em parte a ~ei preliminar· é. um 
meu entender, co nseguiran~ ainda iqi;\inuar-- simples tLccessorlo do - Coç~igo Civ~l. subçn·Ji- 1 
se no P1·ojecto, apoz&.r da critica vigilan~e de nado ao pensamento da sua publicação, e, 
ta11tas pessoas cpmpete9tes, que concorreram em parte, estelllle as ralas de suas injuncções 
para lhe detergir as maculas. muito além da orbita 'que o CodY.go Oivi& 

Di,rigindo-me, então, ao Congresso Nacio· domina. Tal o systema acceito pelo' Projecto 
nal, em sua. totalidade, e não sómcnte <i actual. 
Gamara dos Senhores Deputaclo~, nutro a os- Apozar dis>o, porém, creio que. a inserção 
pera.oça ele que a douta Commissão Especial do um preceito da espe.cie desse, que cons"ti
do Senado se d ignar à de vo lver olhos berre- tu e 0 objecto do art. 1 a da lei p1·et~ininar no 
volos para essas notas. Não tenho, por isso, corpo do Cocligo, como parte integr.anto do 
necessidade de insistir sobre -quanto nellas seu systema de regras, não merece applal,l.so;. 
expuz succiota.mente, mas com fmUClLleza. e No meu entender·, o seu logat· pt:oprio é, na 
sinceridade (1). São, porúm, inCO\npletn.s lei. de appruvação dQ Coclii;o Civil; mas 'é 
c.ssn.s o.bservaçõcs e mais doficientos se tor- mclhot' que se cun~ervc onde os t<i. elo qnc
mtt'<\ID á. vis t. <L das modilicaçõed que, po~te- . tl'a.nsporta.l-a pa.ra. onüÇJpropõe o Se . 'Viein' 
rlormm~te, tÜ11da so ll'ren o 1'roj ecto . H.c- F 0rreú·ct. 
cltunmu, pot't<Lllt{>, o~ aMitamontos que • ·u t 
cLgQl'éL i),presento, movido pelo mesmo senti- ATt. 2 · •-,la 0 1 us .ee rcpre.'ont.ante. do. ]!;s-
meoto, que é u 1u desejo intensJ ele extrahir piril,o ~n.uto na Ca.maea dos St·&. Denutado.s, 

. . o SI'. Galdino Loreto., em m<tgist1~al cttsau1·~iP 
de ~inha inopia quanto HeJa possi vcl em p,eofel'iJo na sessão de 21 dQ ma~·ço, mostrou, 
prol elo ftlturo Cocligo Ci·vit Braz·::te{rQ · E si q uc não se clesvüu·.:L d<Ls boas rogl'<ts o Proj.e_c~o 
pttrecer pouco expUcttVel <L rninltn. tL~t itudc, tLUtol'iur, co ii SOL'VtLnuo a palavra extratc;rrito.-
cil'V<t-me de cscucla o pen~amonto, tão peo- l t 
f'Lmdy.mente vercl<:Lilcit·o quantu tttlmir<wel- 1·iatülac c que Cllcon ra.r:1 no prilni.t.ivo. 
men,te expl'esso,de B.LA.ISE o,.; PASCAL: te cçeur Ser[L um ·tMmo ue f'ormaçã.o recente ; mas 
(~eles raisons qt~e l ct 1·a·ison na cnmp~·end pas. os neologismo.>, quando ceeados pa~a a sa

ti. ·fação do uma necessidt~de mental e se
gundo a índole tla lingua não devem ser 
condemnados. Opu.leutam o lexico, dando-lhe 
maior flexibilicladc e energi<t para realizar a 
smL fuocção de in1:rtrnmento transmissor das 
idéas. 

LEI PlWUMINAR. 

Art. 1. 0 - F'azmn sent ir as pondcraçõuci 1lo 
::ll' . Viei·ra Ji'ern;int a este ttl'tigu que não 
an,da.ra mal inspirado o P·rojeclo anterior·, 
como o primitivo e o do Sr. Coelho Ro
cl·rigues, cousideran ~o a lei preUmina1· como 
uma constl'Ucção leglslativn. annexa ao Co
digo Civil , aindtt que exercesse o seu imperio 

(l) Eis os artigos a que se referem as al
ludida!; reflexões publicadas no Dial'·~o elo 
Congresso de 27 de favereiro deste anuo, 
pa.g;; . 357 a 3GO: Lei p1·etiminar: arts. 8, 13 
e 15 ; Pm·te geral : arts. 16, 23 e 24; Pa?·te 
especial: ~Lrts. 223, I, 265, III c IV, 271, 364, 

O acljectivo internacional, que se depara 
ne::;se mesmo art. 2°, não póde fazer remon
tar o seu nascimento a época muito aftLstada. 
E' uma crea.ção de BENTHAM, como o -yo-

762 (attendida a :t;eelamação), 768, pa,ragra
ph0 unico, 778, 921 (attendida a recln.maÇã,q) 
-1.149, 1.217 o seguintes (locaçc'lo ele s~;rviçq_s), 
1.631, 1.648, 1.759, 1.813. A indicação do$ 
numeros é feita pelo Projecto remett~do, ao 
Senado. 
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cabu lo codifi.caçcio, de uso tão frequente (2). 
ConLrtt ella supponho que se não levantam 
as regras da morphologia. Deixo, porém, 
aos cultores da glottica e aos simples gram
m<tticos o exame dessa questão. Quero fallctr 
exclu::;ivamente_como jurista. que, costumando 
manusear o Corpus jul'is civil·is, suppõe ter 
visto no fragmento de PAULo, exaradü no 
D-::gesto, li v. li, t it. I, sob o n. 20, o germen 
de on.le brotou o malsinado te1•mo. ExTRA 
TERRITORIUM, diz o juriBconsulto romano, 
jus dicenti impttt~e non paretw·. 

E é rea.lment,e de extraten·itorialidacle que 
se trata, de e.ffeito produzidofóra,além do ter
rito?··io, como o comprehendcram muitos in
t·.ern~cionalistas dos mais distinctos. E quem 
emprega os vocn.bulos - extrajttclic·:·az, extm·· 
jttdiciario, extrangeiro, ext?·aordina?·io, extra
thoraxico e outros em cuja formação entra o 
prefi.xo extm não deve ter grande oscrupulo 
em acceita.r ext?-atm·ritm·ial. 

:Essns escrupulos não existem na sciencia, 
e o termo hoje (\ corrcntp Ué\ techno logia do 
direi to internacional. 

ToRRES CAMPOS escreveu um livro com 
este titulo significativo - Bases de una le
gislacion sobre EXTRATERRITORIALIDADE (Ma
urid, 1896). 
· Na Rev·ista de Catalwia, diEcutiu DE Dros 

FRIAS a seguinte these : - F~mdamento ra
cional· de la EXTRATERRITORIALIDADE de los 

. actos soberanos (a.nno IH). · 
Uma das eruditas monographias do MAR

NOCO E SOUZA intitula-se - Execução EXTRA
TERRITORIAL das sentenças (Coimbra, !898). 

DESPAGNET, Précis ele droit inteTnational, 
ns. 429 e seguintes, oceupa-se des etfuts w.-
TRATERRITORIAux du ,jugement ddclarati(' de 
faillitte, e nos ns. 435 e seg uintes é objecto 
de estudo l'efl'el EXTKA'l'ERH.lTORIAL d'it con
conlat. 

Outra· autoridade das mais conspícuas, A. 
PrLLET, fornece-nos esta~> palavras que me 
parecem decisivas : «Au poiut de vue inter
national, la continuité implique n(\céssaire
ment L'EXTRATERRITOR.IALlTÉ, Ja généra,lité 
subjective de la territorialité (in Clunet , !894, 
p. 426); .. . toutcs les lois ~on t par leur natuee [t 
1:1 fois territorüdr.s et EXTllATim.HITORIA
LES; ... cctte territoriaiHé n'cxduc p :1s chez 
elle Ia qualité concut•rente n'ExTRATERRITO
RIALITf:; ..• le plus souvent cctte EXTRA'l'ER:. 

(2) Outros neologismos do grande juristi1 
inglez não logra.ra.m o mesmo acolhimento 
sympatlrico, klinim.-:: sar, maximism· e sobre
tudo pannonion c panopt ícon fenocm·am com 
o seu creador. Veja-se ERNES'l' NYS, E 'lu.des 
de droit inter national, ~mo série. l90! , p. :·H7, 
pota I. · · 

RITORIALITÉ s'étface .devant un príncipe 
d'ordre supéricur, etc.» (ibidem, p. 428). 

0 : .italianos tambcm usam do termo, como 
se verá em Fron.I, DToit inlernational prive, 
trn.ducção de Ch. Antoinc, vol. I, n. 36: 
príncipe général rulatif ~t l'autorlté tenito
rialo et EXTRATERRIORIALE de chaque loi ; 
como facil ta.mbem será ver em GRAsso, Di
?'it!o inlernazionale, até para de:,;ignar a im
munidade dos agent13s diplomatico~>: ESTRA
TERRITORIALITA degli agenti diplomatici (ed. 
Barbeea, §53, E). 

Finalmento, o termo não é extranho aos 
norte-americanos. Etfcct.ivamente vVHAR
TON, no seu justamente celebre tratado de 
dire ito internacional privado, Treatise on the 
conflict o{ laws or P1·ivate internacional law, 
escreve: EXTRATERRITORIAL crimes, n. 8!2; 
EXTRATERRITORIAL service, ll. 236; EXTRA· 
TERRI1'0RIAL statuS n. 84 ; EXTRATERRITO
RIALITY, ns. 141, 204, etc. 

Quer me parecer que,para justific<tr-me do 
emprego do voe ·.bulo censurado, já disse bas
tante, e a Comnüssão egregia a que mo di
rijo encontrará na sua magnanimidade com 
que me escusa.r, si, porventura, rue detive 
mais do que devera em assumpto de some
nos valor. 

ATt. 11.-« Supprimam-se as palavras -e 
do tempo (emenda do Sr. Vieira Ferreira). 
De inteil'O accordo. Nem o P r ojecto primi
tivo (art. 19) nem o revisto (art. 17) couti
nham essa clausula . 

At·t. 13- « Se1·ão 1·eguladâs sempre pela le
gislação bJ•o.z~:lei?·a : 11 As obrigações conl!·a
hidas entYe brazilei1·os em pa;:z ext1·angeiro;"1J 
O principio estabelecido pelo artigo em sua 
p:ntc inicial soifl•e quatro cxcepçõecl que lhe 
reduzem consideravelmente o campo do 
applicação . A cxcepção do n. li, :;obretudo, ú 
do ta.l ordem que o nullifica por inteiro, por
que é a expressão de uma doutrina diversa. 

0 ini c io elo u.rtigo fjr·m<t a r cgt·a ele que étS 
obrigaçõcN, . elll ::> U<t substaucüt e etfeitos, ~o 
devem submotter ao direito objoctivo domi
nant e no lagar Ôm que furem contrahidas. 
E' uma doutrina que pôde o.fferecer o flanco 
á ct·ltica dos advcrsarios, mas que tem en
contrado defensores con venciclos . 

O n. li u bodoco a outra inspiração. Jã não 
C•. a lei do I ogar a que 1·rgo us o brig:tções e 
~im a nacional d,~s pu.rte.; conteactautcs ou 
por qu::tlqum· outl'o m odo jnridicamente viu .. 
cubd:!,S, si for ;::m bl·~tzileiras. Mas, pcrgun
ta··se: porque, no direito intemacional pri
vado, cuja ambição c firmar entre os povos 
que têm rela~õ n::; 1·ccipeocas uma commu
nhlio do di r oitu , se ha de invocar o principio 
üa llftciona !idado em favor de uns, o de ontros 
não~ Si e:>se é o principio c1ue so desrj~t 
a.ppLi.cu ü,~ rcl:_Lções olH·i g~Lcion:.w:; , então 
ac_r.;o i I e· se o di sposto n ~ qireito ii; ;.L!i ~tno (clis-
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posizione sullq. pu/;Jl;:cazione, interpretazione 
ed applicazione delle legge ,art. 9°), quo, aliás, 
vacil!a e11tre <1 lei m.cional, a do logar onde 
se real1zou o acto e a autonomb. cht vontade. 
Mas v<:~cilla sem se de:;viar do dominio pro· 
prio .do dil·eito intemacional privado ; vac il!a 
appllcando sempre um preceito de earacter 
geral. . · 
Nã~ Set'ia, entretanto, o melhor guia, por

que nao SOLibe decidir-se entre pl'iilcipios di
vergentes. E pttra que se não façttm á ler 
:p.reliminttr brazileiea, e com razãom:.tior, as 
u1crepações que se têm feito ao étrt. 9° da lei 
ita1üwa cihda, na parte de que agora trato, 
seritt de toda a convenicncia que se elimi
nasse, peLo menos, o n. li deste artigo. 

ATt .14. -«Substitua-se-neste Cdd·:.qo-por 
-no Cod;:,r;o Civil». Si ficar subordinada a 
Je_i prel~minar ao titulo geral-Cocli,r;o Civil
nao ha mconveniente algum na exprassão em
pregada pelo Projecto. Si, porém, su fizer 
a desloc11ção pedida · pelo Sr. Vieira Fer
reira, a sua emenda é razoavel. Mas, então, 
será necessario tambem mudar a designação 
da lei preliminar. 

Art. 18 .-Consagra este artigo um lamen
tavel regresso, quando tudo aconselhava a 
que se désse um passo no caminho da libet'
~ade e da -justiça, que não indaga si o indi
viduo que a implora é nacional ou extran
geiro, ;;i tem ou não com que pagar a:; custas 
do p rocesso. . 

E' um regresso, porque o decreto de lO ele 
junho de 1850 e o regulamento n. 737, de 
25 de novembro do mesmo anno, contra
riando, aliás, o impulso liberal que se ex
panclira na. legislação do' 1832 (d;:sposição 
proviso1·ia, art. lO), eximiam desse gravame 
os miseraveis, peova.da a miserabilidade pe
rante o juiz da cau~a, e não visavam especial· 
mente o extrangeit'o. Obt·igados <L C<tução 
tanto são os extrangeiros quanto os naeio
naes. 

Mantido e ;se priucipio re.>tl'ictivo, ficartL 
annullado ou sophismado o alcance do art.3° 
do Co digo: - a lei na' o 1·econhece dist{ncçc7o 
entre nacionaes e ex trangeiros para a acqui
s·::çao e yosodos, di1 ·eitos c-::·vis. Na Italia, de 
uma dispo~ação ~;emelhante do Codigo Civil, 
tirou-se a cúnclmão, acceita e acatada, de 
que o.· extrangciros c>tão i:;entos de prestar 
a cauçãojudicatum solv; (:3). O princ ipio 
.da JSençao é tambem a.ccetto em Portu
gal, na Dinamarca, na Noruega, n::t Fin
landia, no Montenegro, na ·Turqui ::t na 
Colonia da Victoria, e no Imperio Au'stro-

(3) DRUJ(ER, La caution jt~dicatum solvi en 
llllcmagne, em Clunet, 1893, p. 314 ; RAUL 
DE LA G!tASSERlE, De la caution j w limtwn 
$olvi, em Clunet, 1898, p . 848. 

Yol, li 

Hungaro ( 4). Outros paizes admittem a 
isenção, porém mediante recip1~ocidade, e 
mesmo aquelles paize;; onde a lei t em man
tido a sua prevenção contra os extrangeiro:s, 
como a Fra.nçtt , o rigor dos principius se at
tenna Ii.1ediante trat:.tdos que dispensam o 
subdito do estado pactuante de prestar fiança 
ás custas perante os tribun::tes fr<mcezes (5). 

Assim vão 0 3 governos cedendo á pressão 
da opinião internacion::tl, que, reclarrr.t pura. e 
simplesmente a liberdade do {orum:, a sap
pressão do embaraço da fiança erguido · in 
Z.::m·::ne li lis. Hoje, depois da convenção de 
H de novembro .. de 1896, l'Lttific::tda em 1899, 
e posta em vigor desde 27 de maio desse ul
timo anno, póde··Se dlz Jr que n::t ELn·opa, en
tre paizes europeus, não existe a prevenção 
que se trauuz pela caução judicatum solvi. 
De f(!.cto essa convenção adoptou as conclu
sões da Co·1ferencia de Haya, qae repellem f" 
fiança ,ás custas, e já em maüs de' um julgadl 
os tribunaes europeus têm repellido as prel 
tcnções da.quellcs que recorrem a esse mei,l 
para fugirem á acção da justiça. Assim, pol 
exemplo, decidiu o Tribunal Federal Suisso a 
26 ele dezembro ele 1900, declarando : 

«1°, o T1•ibunal Federal não é competente 
para examin::tr a constitucionaJjd,tde da Con
venção luternacionLLl de Haya, de 14 de de
zembro de 1896, relativ::t ao processo civil ; 
essa convenção é um tratado, appt•ovado 
pela ass::unbléa federal, tendo, como· qualquer 
outm decisão da assembléa. federal, ' força 
do lei; . 

2", o art. ll da. Convenção de Haya, quo 
su:Jprime a caução judicatum solvi, tem na, 
Suissa um alcance intern::tcion•tl ; tal caução 
estt'L, portanto, definitiva mente abrogacl.a na 
Suis;a, boto entre os cantões quanto com 
rdação a um e3tado extrangeiro ; e assim, 
um extrtw geiro estabelecido em um cantão 
não tem necessidade de prestar essa fiança 
quanüo age corno autor em um outro can
tão» (6).» 

E a conclusão dlt Conferencia de Haya sob,·e 
este assumpto foi brilhantemente defendida 
pelo provecto As~ER e pelo erudito RoGUIN. 
«A fianç<L judicütria, diz este ultimo, tornou-se 
actualmente mais nocivrL do que util, consi
derando a c ousa em ~u::t genel'alida.de. Como 
disse excellent3mentc o Sr. AssER, acauetlt 
ella um grande embltl'<"l.ço ao livre exercício 
do direito de estar em juizo, quer por causa 
dos depositas ele, dinheiro, que exige, quer 
por causrL dn. lemidão e das chicanas que pro
voca. O autor .oxtraogeiro encontra já. em 

(4) Escl'iptores citados na nota anterior. 
(5) RAUL DE LA GRASSERIE, em Cl unet , 

cit., pag . 847. 
(6) Clttnet. , 1901, pag . 856 •. 
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seu caminho uma serio do ohstacu!os re.ml
t antos do afashmento, da f<~lta de relaçõ s 
com Llm CLtlvogado do . paiz, onde necessita 
peopor a sua clomancl<1, das drll'er-enç<1. · ele 
língua , de hahitos, elo organ ização judiciaria 
e de legislação em geral. Bm mtttcr iu, p ;S
soCLl, tom de accionar um adversario que 
mui. tas vozes especula com essas difficulcl .~ 
des,afim do fugir ao pagamento do que deve. 
Porque não Lli zer ~ O autor desconfiu, com 
mtüs ou menos razão , üos juizes oxtran
geiros, e todos os homens praticas sabem 
com que clifficuldade elle se r esolve a intenta r 
urna acção fóea Llo seu paiz . P .1ra acclon••r 
no exl.rangeiro é preciso ter multa cOI'<~gem, 
ou muito dinheiro, ou m uita segurança em 
seu direito. Ajuntar a todos esses m o ti vos 
de inacção o que procede da ihnça á~ custa:;, 
é decididamente commetter unta injustiça em 
detrimento elo autor e p1•ovoito Llo réo (7). » 

Essas e outras ponderações que hão de 
occorrer á mente i!Just1·a.d:.~ da Commissão d.J 
Senado Brazileiro, estou certo, militarão 
pelo restabe lccim~nto elo art. 41 do Projecto 
revisto quo corresponde ao ar t.42 do Projecto 
primitivo : 

NLio se ex· ... gi?·d fiança ds custas elo pro
cesso dq uelle que invoca?· a intervençao 
elos tribtmaes ln-azi l eiros, 1Jm·a a soluçao 
ele qu:\l!jt!el· pendenC'ia ele 01·clem pT·:vacla, 
ainda qtw resida fóra ela RepMbUca. 

A1·ts . 4 e 5, I.Z:I-Por estar l'eso l v ido a não 
útzor ohservação alguma que seja exclus iva
mente de fórma , o que devo ficar reservado 
á competenci :~ incgualavel elo pl'ecl<n·o pre
s idente da Commissão EspJcia,l Llo SemLdo, 
deixo do .pl'opor ~ u lJs tituição pal'lt os dizeres 
-<~ lei põe a salvo os d·:1·eitos do nascUttro ,
os surdos- mudos que forem inhi/J·iclos ele fitzer 
conhecida a sua vontade-que se cncontt'<Lm 
nos artigus citados. 

A1·t. 9, III, IV e V- O projecto primitil·o 
e o revisto (art . 9°) não Ü1lli1m, na, parte 
gota.!, sinão de maiorld •.de e declaeaç:ão de 
maioridade üo::l fi lhos-f<nn i!ias c Mplúus que 
t e nham ultr;1.passado os 18 an nos. Na parte 
o~pccii:Ll, consagTacla ao direi ·o da família, 
cs1iatuieam, ern additamento, quo u oast~
mento contruJtido lli:L edade lego.! tin lm por 
c U'eito con(e.' ie :_~ emancipação plena. <LOS 
co11j u ges (8) . 

(7) Clunel, 1895, p. 736. 
(8) Proj ecto p1·imitivo, art . 271: «Os me

nol·es ficam, de direito, emancipado ~ pelo 
casa.mento realizado na edaLle legal. » 

Projecto 1·evisto, art. 296 : «Os menores fi-
Cll.m, de d irrito, emancipados J1Plo casa
mento rea.liz:tdo na, ed~.de leg:Ll. » 

Não fôrn., portanto, esquecida '~ liypo
these. 

O P 1·ojecto actual, mudando a. denominação 
de cleclamçrlo de maioddade para em anci
paçcio, tr,~nsportou para a pa1·te ge1·al a que 
resulta do cas::tmcnto. Nenhum reparo ten
ciono fazer a essa transposição, nem Ct•eio 
que tenha necessidade de justificar-me por 
haver reservado p :mt ·G ratar no direito ela 
rl1nilia de uma situação jurídica quo e' um 
effeito directamente decorrente do casa
mento. 

Mas julgo inclispensavel externar-me s9bre 
a inclusão dos tres novos casos de em<tnci
pa.ção iutroduzido-1 no P1'ojecto actual: 

a) exercício ele emp1·ego JJ?tbVco ef 
(ectivo ; 

b) 1·ecebimento ele grào scient·i/ico elos 
C!.!'l"SOS supe r i01 ' CS ; 

c) estabelecimento civil ou comme1·c-:al 
com economia p1·op1·ia . 

TElXEIRA DE FREI'l'AS (9) c LAlWYETTE (lO) 
referem .. . , ,: é'. esses Ll'es casos . Senclu taes 
autor es vulgarmeuto conhecidos, deve-se 
crer que, si o P.rojecl.o pr.imitivo e o 1·evisto 
não o~ rep1·oduzieam, algttm mo·Livo tiveram, 
e valioso, para assim proceder . 

Indaguemos, portan •.o , qual <~ razão que 
actuoll sobre os citados jut·isconsultos para 
que puzes~em em relevo os casos de emanci
pação ago·:a intercabcl03 no l'1 ·ojecto. Essa. 
r n.zão é;~ seguin te:- pensam- ambos que o 
pat1•io podel' se não extingne- 1)elo facto de 
ter o indi vjduo attmgüo {~. maiJeLdado, 
apezar de es't:.t. o tormLr apto pal'a excrcel' 
todos os ;,,ci;o . .,; da. ·villa. civ il (t'es. de :31 de 
ou1;. de 1831) : L<;nteekLnto, à vist:~ do ;~t·t . 92 
os. I e li d<~ Cons r. it uiçi'io ele 1824, qne con
f'el'LL direito ele vo to :Los officütes milihres 
múores de 2l ;tnnos, êLDS b:LClHLeeis f'orm:~clos 
o c!ceigos ele ol'Clem s;tel'a c ;w:.,; q1 te ~crv.is
sem oflicios p ublicas, 'Lind;t que menoecs de 
vinte c cinco annos, cumprü t~ttenuar o 
eigo1' d;t cloutrin ;~ com l'Jl•1ção '~ ess:~s 
possot~s, po1·qmtnto «quem pódJ exercer di
rei tus poli ticos est.[~ h;~bi litado p :~ru os a c tos 
da vd;_t civ il», segundo l'ttciocina TEIXEIRA 
D.to: l~H.J'!ITAS. Acc:oscon l.;un ctmbos, porém, 
que somente ttas vinte e um annos póllc o 
lilllo esta,b3locct' economia sep;~ra.d • t dét de 
set t pae (li). De onde ::;e !leve concluir que 
pa,t·,~ tod'"::; e::;s<.~ ~' cl tsses indic;tdc~S de pessot~s, 
os ernpt·egctdos pLthlicos, o~ m ili hres e os 
que t-iverem est:.t.lJe!ecirlo economia separn.da 
dtt dos pa, 1s, a autoridctcle paterna oermi
nava &os vinte e um annos . Na mesma 

(9) Consolidaçtío elas le is c·ivis a1;ts. 202 e 
notas. 

(lO) Direitos ele fam.ilia § li 9. 
(ll) T . DE FRtciTAS, obra cit. nota <W 

a,rt. 202 § 4° ; LAFAYE1'1'E, obl't~ cit. -§ 119 
11. IV e notas. 
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época extinguir-se-hia tambem p il.r L\ os g ea
duados scientific~.merrte, porqtutnto a ed,~de 
d;_t matricula nos cursos supel'iored era a. de 
dezosc1s ann os. Tambem aos vlote c um 
annos eximia-se o indidduo da autoridtLdc 
tui;e ar . 

No sys l;ema do proje:: t o, porém, todas e;sa:, 
di~tincções sãu ociosa>. Aos vinte e um anoos 
cessa a incapacidade ci :v1l elos indivíduos 
normaes , extingúe-se o po .lcl' p :tterno e ter
min ~'. a tutela. O que no dire ,to actual, in
terpretado pelo.> autJre> c it::tclo,:, HSl'ia le
gitima attenuação de um l'igor ua lei , no 
I~1·ojecto_ não_tel' ia rttzão de ser, porque tal 
r igor na o ex1stc . 

E accresce que a opinião do Freitas e Lu.
fayotto niio encontra apoio no uircito vi
gente . Realmente par te m elles do pl•esup
p osio de que o p atrio poclee não se di :>su1ve 
pela maioridade elo filho, e sómente forç .>.dos 
pelos dispo~i tivos constitucionaes n.brem ex
cepções ao principio. Esse presupposto, 
porém, é falso, como victoriosam en to de
monstrou Orhwdo, o. rgumen lando co m o' 
termos perompLorios do. Pcsolução de 3 1 do 
outubro de 1831. «Nem ha mzão pa l'a, n os 
aclstringirmos ás Felippin;ts com la ivus do 
qu·iritar-io ?"ornemo, exclama o annut.mlol' do 
Codigo Comm:or cia l ( 12), que con;;iclemva o 
filho umtt cot6sa, si a ttenrler-se a quo • lei i\e 
31 ele outuiJro de 183 1 teve por fon ce ó ut. 488 
do Cod . Nap . ,-que <L dittt le i in ve-;tin o que 
[tti;inge 21 <tnnos da cap::tcülacle civi l p<wa 
t odo.> os actos da vicla-q_ue fic ções e ~ uh
ti lezas não dev om prevalecer ante <L reali
dade dos factos. O c.Jlltl'a.rio é a.té htnçar-sJ 
siz ·m i(1 no sniu <ht familia : - o pae pa t·a ;;i
t:tnclo o ·filh o, di reito sem obeigaçã, cot'l'e la 
t tva ! Snu, po1•que quem poderia impedir o 
filho mai.Jr de v inte e um annos de en t l'egae· 
se ou abt'arae uma peofissi'to _ tl .•cente e lu
crativa~- O pae. - A e,;te did •, <.Lque llu . 
aJrouxanr1o os laços de respeito natura l, com 
os pés no limiar: -Deixo sua casa ! E ei.,; c.,
bol'uado tal po ·.o e paturno . 

Nu 111rs mo sonth.1o pronnncia-se TRI GO DE 
LOUREIRO (13), Lleclara.ndo q llO tLOS vin te C 
11m annos Se) Iilnda o in r1i viiluo elo Jw,tl'io 
poJ el'. Ajurispruclew;ia, onve ·c tou Lle flniti 
vamento por ossct tri lh 1, quo é a. ela vet'd:tde 
jtu•idiCit ( 14). E com cSSêt fch:ão con~u !idu u 
CARLIJS DECARVAL!IIJ O ll USSO di l'eito : O patrio 
poue: t cemina pe la m aioridade ; fil ho-famí
lia. é aquclle que osl.ü, solJ - o patl'io p odcl'. 

( t2) No ta 8 ao a rt. 1 o , IIf, do Co ~ligo Com
mercia l. 

(1 3) Direito Ci·vil § 91. 

(14) Di1·eito, vol. 30 p. 1 9~, e vol. 33, 
p. 4D9 , 

s 
emquant1 não com pleta vi nte e um anuo 
(15) _-

Com osto modo de ver tomam-se imiteis 
aquel lao; onumCl'D.ções, llc FRl~ITAS e 1,~
FAYBTT i':. qu J foeam transporhdas par<t o 
Projecto cltt Ci1rn<11'<1 . 

Acc1'esce que a C::mstituiçiio republicana, 
LLrG. 70 , llxou a mn.iorid<tdc politica aos vinte 
e um annos, sem fazer, como <1 impeeial que 
êl J.nva ao;; vinte e cinco . excepçõc . em fcL
vor de fu nccionaeius p a '•licos; mUi tares e 
o t'Ü'..JS inJ.ividu< s, poi~ que a tol os nivelou 
s_ob essa relação , cornta n to que nã.o inci: 
d.issom nas exclttsões rlo § l o do m esm o ar
t i !2'0 . 

Penso , e ttt conclusilo , C[ILO os ns . IH , IV e 
V do al't. go devem se , e lim inados convinuo 
n:::. tüs not a·: quo se t"LC h<1m essas disposiçõ s 
e m cl esl1armunia com os arts . 398, li, e 399 
uo P?-oject o. O art. 398 determina quo são 
excLuídos do usufrue to e do, administraçã o uo 
p:t.o: ... li, os adquil'ldos em sei·v1:ço militar, 
ele magiste1·io ou em qualqne?- outr-a ( tmcçcio 
1Jttblica. Si es t ~s lllho:> , ex-vi do n.rt . 9, n·. III, 
devem ~e r repu l,allos, p elo nwto de exer
cct·e;u fun cçã..J P ttblica, pessoas sw· . jw·is , 
cumJ suppo1· qu:J so t·ia posJivcl a ad11liois
tr;l,Çã.J dos p .~cs s _~bt'c os -bens dos ditas filhos, 
para della se iseota t•em somente os ad
quir idos n o exercíc io de fuocção jmlílica ? 
~viJent~ment e o a1•t . 399 .fo i redig ido Sllb a 
Insp traçrt.J de outl'as idéas . O art. 399 estatue 
que o patl'l J poder sn exti ng ue: pela mor to 
do filho ou dos p:Lc ; ; p da emancip<1çã.o re
:;;u ltante dJ ca samento; pel a m :üot·lclacle e 
pe: a adu ,,çiio . Somente o rr . li ütlla · ele 
emancipaçãu, e es ta, nsc lare ~e o m· tigo, é e 
que 1' ·~ ulta, do cas11.men t.o. Consequenternen ta 
as peSS0<1S. elll11J1Ci p:1daS pelO êtl't . go, OS . Ilf, 
IV e V, <11nda que omanctpmi ts , ::tinda quo 
ple n ,Lm~' n ·te capttws, w otiona m sob u patrio 
pollor. Em quo con~ i::te, cuti'í,o, (t sua. capttci
dado plcnéL! 

Do que acabo de oxp .Jl' resu lta que me po
nlw ao lttllo elo Sr. Azevedo Ma1·qu ~s, indo 
um pour:o :J.l1\m. S. li:x. conten ta-se com :1 
''upprcs~ão dos ns . I![ c V elo ae t . 9°, Eu en
tendo que <L me.>m :l, sor te deve ter o n . IV. 
A COJ_t >ti1.uição nã.o ttbrlu exctlpçã.o alguma 
em twm· elas !étu t·cas a•.·aclomi cas, não 
a eleve a b l' il· t[tn tbom o Ct,digo Civil. 
Em rogTa somon I. o cl lpoi,; do.> v i n t e o um 
annos ó q ue se recebem essas invns tiduras 
scient i flc tttl.; p::tl'<L us \'cL::> s oxcop l'iOJmos exist e 
o recursodaen1ancipação aos d:zoito a nn os . 
Antes dessa eclade, não ~enuo u indivtcluo 
cu., ado, não se i quttl ·'a ne ;;:s.;Uade qu0 re
clama a sua Jndep :mdencia civiL Com a 
cal"t<1, dü·ão, adqnil•iu o aLloloscente um 

(15) Di1·eilo C·ivU, arts, 93 , § 3, o 1. 583, ú, 
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meio de vida e com a educação o necessario 
desenvolvimento do e.,püito. Meio de vida 
tambem aclquire o que se ·preparou em uma 
arte libm·al ou meca.nica, o musico ou o 
carpinteiro. Porque não dizer que tambem 
esses se equiparam legalmente aos m11iorc> ~ 
Educação intellectua l tambem r acebem ou
tros que se não destinam ao exer<!icio da. me· 
dicina, do direit o ou da engenlw.ria. Para 
ser consequetlte, seria necessario que a taes 
pessoas estendesse o Codigo Oi v it a sua be
nignidade. 

E, pergunto mais : qualquer quo seja a 
edade dos tituhLdos pelos esta,belecimentos 
offlciaes, es tarão P,l le:> emancipados, mesmo 
quando esse titulo for cunquic;tado aos quinze 
annos, o c1ue não é impo3sive!,dada a facili
dade dos exames c o desapptLrecimento 
do requisito da cdade p:1ra a matricul<L ~ 
:&ão . é impossível um doutor de quinze 
~unos, mas, em verdade, elles não surgem, 
normtdmente antes dos vinte e um annos. 
Que necessidade ha de os aureolar com esse 
Jirivilegio inutil ~ 

Art. 16-0 Sr. Vieira Ferreir<t reclama a 
suppressão das palavras finaes, - comtarito 
que tenham patn:mon·::o. Já em minhas ci
tadas observ~ções insertas no Diario do Con
gresso de 27 de fevereit·o ultimo :fiz sentir 
que a tbeoria das pessoas juridicas estava 
desmantelada. no articulado do projecto 
<~.ctual. Não é, pol' isso, brLsta.nte supprlmir 
aquella.s pn.lavras , é forçoso soe nnis radical 
e .reconstruir a theorla em suas bases rigo
r.osamente scicntificas. 
, Em defesa da construcção apresentada pelo 

Prqjecto primitivo c pelo r <Jvisto, que delle 
não discrepa neste ponto, apresen Lo as mi
nhas ponderações feitas perante a Comrnissão 
da Camara e publica llas nos rJspectivos 
T·mbalhos vol. lV p. 183, ~a col., 187, l " 
<!O~., 191, 2a. col., e 267 a 269, vol. VI p. 138 
a 141 e vo1. VIl p: 260 a 261. 

Com relação ao capitulo das pessoas j u?·i
dicas eu proporia que se r astabelccesse o 
P1·ojccto prim-:'tivo, arts. 18 a 42 com as so
gu in tes al temçõos : 

O art. 28 deve ser sulJstittíido pelo art . 25 
da redacção :final do Projecto da Commissão 
da Camara (T·rabalhos, vul. VII, p. 6):-A 
dissolução só póde ser dec1·etada pela autori
dade nos casos dos ns . 2, 3 e 6 do art:'go an
tecedente, 0~1 quando a soe·' eclade comp1·o; 
mette1· o interesse p~1blico. Paragra.pho uniw. 
A d·::ssoh1ç({o das sociedades de fins econom·::
cos , n({o comprehendidas no a1·t. 24, 1·ege- se 
pelos prece·. tos estabelecidos na secçao compe· 
tente .da parte e<p ec ial deste Cocligo. 

Este pa1'agrapho unico é da Commissão Re
visora do Governo . 

O ar t. 30, modificado de accordo com o 
art. 27 dn. r edacção final citada, dirá:- ..• 

o remanescente do patr:'mon·:o social parti· 
lhar-se-ha entre os socios 0~1 setiS herdeiros . 

No art. 36, n. 3, diga-se, como no Projecto 
actual, art. 31, Ili: Que seja approvada p o1· 
autoT·idç,de competente. 

A-•·t. 37 -Supprima-se, por se tornar ocioso 
á vista da alteração feit tt no antorior. 

Accresccnte-se a secção introdazida. pela. 
Commissão do Governo :-,·egistro civil das 
pessoas jtwid·::cas. E' pmferivel, porém, por 
mais concisa, a fóema pltra essa secção a:lo
ptacla pelo P1·o}ecto n.ctual, m·ts. 21 e 22. 
Escus~do é uizer quo me forro ao trabalho 

de indicar retoques ele pura fôrma, não in
tere>sando ao pensamento jurldico. 

Art. 18. -Comprehencle-se mal o que o 
Projecto quer significn.l' com a expressão
cl·:·reitos sttsceptiveis de desap1·opriação. 

Secção III-Soc·:edacles e associações civis
Qual será o matiz de idéa que se procura 
traduzie por estas duas palavras - sociedades 
e associações~ Porventura teve-se em vista a 
doutrina franceza que denomina as.:~ ociações 
as l'euniões permanentes do homens, cujo con
tracto a lei ignora ou condemna (!6) 1 Não é 
possi vel. S ignificétrá associação a sociedade ele 
fins icleaes, como ensiuam alguns escriptores? 
Tomar .. se-ha o vocahulo como designativo 
da sociedade personificada, como correspon
dente ao Verein do Codigo Civil Allemão ~ 

Será intuito do P1·ojecto indic'tl', por esta 
inscripção que accoitou, a doutrina abando
nada (17) de TROPLONG, segundo a qual toda 
soci edade é pessoa jur iclic11 '? São duvidas yue 
assoberlnrão o animo do interprete. 

Ar t. 40-DevJ terminar esto artigo na 
palavra. commissao , porque, conservando os 
funccionarios tempomrios, periodicos ou de 
simples commissão, o seu domicilio real, não 
se encontra a relação de successão que p tL
rece suppor o artigo . O exerclcio da funcção 
não actua soure o domicilio que continua in
alterado. 

· Art. 54 - Por erro typrographico, a ul
tima palavra deste arti.:;o é abnentaçiío orn 
vez de az.::enaçao. 

Art. 7 2 , I -- Pelas razões const antos dos 
'l'Tabalhos da. Com missão Especi a! da C amara, 
vol. IV , pags. 1!8 a ll9, entendo que é ao 
direito publico, e não ao privado, que in· 
cumbe fa~er a distribuição dos bens entre os 
diveraos círculos do orgttnização social de 
um Estado, entre n. União, os Estados e os 
MLmicipios, e que , principalmente, 6 cont t·a-

(16) PLA.NIOL, Tra ité II n. 2.035; Huc, 
Commentaire, XI , n. l ; VARBILLES.- SoM
iiiiERES, Pe·1·son nes nw1·aZ.es, ns. l. 186 e se
guintes. 

( 17) Veja-se VARE1LLES-Smnm1:RJ,S, obl'i1 
cit. ns . 30, 1.!36 tL 1.185 , 
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rio ao principio federativo, que dõmina a Ar·t. 81 - A remissão deve ser para o 
nossa Consti.tuição arrogar-se a União, por art. 164, n. XII. 
lei orninaria sua, por estatuto de ordem pri- . Art. 86-Pel<t lettra deste artigo , as pes
vada, fazer a p~trtilha dos bens entre os Es- soas re!.ativamente incapazes, como os me
tados particulares e os respectivos Munici- nores entre 14 e 21 annos devem ser sempre. 
pios. repre3eotadas por seus paes ou tutores, nos 

Mas. acceita a doutrina do Projecto actual, actos dn. vida civil. Tal, porém, não deve ser 
não procedem as críticas do S1·. Ví(}ira Fcr- o pensamento do Projecto. A doutrina 
reira. Não 6 soh o ponto de vista da juris- acccita é qu[) os irnpuberes sejam represen
dicção sómente que a União tem direitos tados em todos os casos, e que os puberes, 
sobre a zona de que trata o art. 3° da Con- nos quaes já se suppõJ um certo desenvolvi
stituição. As p:Llavra> desta são ca.tego1•icas mento intel!ectual capaz de discernir o util 
e insophismaveis : - Fica pertencendo á do nocivo em casos menos intricados e 
Unicio, no ·planalto central ela Republica, uma ·de esclarecer as manifestações da vont~de, 
.zona ele 14.400 lt·:: zometros quael1·ados. intervenham nos actos de que resultam o bri-

O fim para que foi attríhuida á União a gações, assistidos por seus pacs ou tuto
propriedade dessa, zona ostcL claramente in- r es, e possam praticar pot• si todos os actos 
dicado : - pm·a nella estabelece1·-se a fultwa que lhes tragam sómente vantagens (19). 
Capital Fede·ral. Dessa determinação re- Deveria, então, dizer se: 
sultam tres consequencias : As pessoas absolutamente incapazes de-

a r Den:iarCcLd<.t a referida. zona., emquanto vem ser representadas . por seus paes, tu
não for applicada ao fim especial a que se tores ou curadores em todos os áctos jurídi
destína, é bem donúnial da União. cos, e as relativamente incapazes devem ser · 

b) Não tem os poderes publicas, sem uma autor·izadas sempre que tivm·em de praticar 
reforn1il cons titucional , direito de dar a essa actos que impor·tem extincção de direito ou 
faixa do terreno nacional destino dí1I'erente c1·eação de obrigação e em todos os ce.sos ele
elo que ·lhe ass:gna o .art. 3o da Constituição. cla1·ados na Parte E•pecial. 

d) Fundada a capital no terreno demarca- Art. 90-Não me parece fundada em boa 
do. cederá naturalmente a União aos paeti- razão a critica levantada pelo Sr. Vieira 
culares, por aforamento ou por outro modo, Fen·ei'l"a a este artigo. Por uma applicação 
a porção necesswia para que construam as sensata dessa norma 6 impossível que um 
suas habitações, fundar-se-hão edificios publi- juiz decrete a nullidade de uma venda, SQb 
cos, abrir-se-hão ruas e logradouros publicas, o fundamento exclusivo de quepretendia o 
e o que era um bem do patrimonio da alienante transrerír a propriedade da cousa 
União transformar-sc-ha num complexo de vendida a Pedl'o e não a Paulo. Em con
bens de caracteres differentes, publicas, par· trilctos dessa · especie, as qualidades pes
ticulares, publicas de uso commum, publicas soaes do agente não entl'am ordinariamcn· 
de uso especial e publicas patrimoniaos. te el!:l causa. Mas podem, tanto nos con-

Ar·t. 72, IX-Os 1·ios e lagos navegaveis e t t•actos boneficos, quanto nos onerosos, ser 
a razão determinante da declaração da vou

os que se fizere.m navcgaveis, comtanto que ta de . NclS obrí,O'a,.ões de fazer, as qualidades 
banhem etc. A nossa lei fala do 1·ios nave- " 
gaveis c dos que aftluem para os navegaveis do obrigado importam muito ao desempenho 
(os de que se fazem os navegaveis), com tanto da pt•estação (20). Um quadro não se encom
que sejam c:tudaes, isto é, correntes em todo monda. a um sapateieo, neni a um pedreiro 

qualquer ob1•a de estatuaria. 
0 auno (IS). . Por isso acho mais prudente manter o ar-

Haveria, intuito de alterar esta disposição ti,O'O como está, que encontra corresponden
de lei ? 

A1·t. 73, V-Cabe aqui levantar a mesma te noutros system.as legislativos (21). A 
interrogação. 

A1·t::go addic·::onal .P1·oposto pelo Sr. Weira (19) Inst. l-, 21, pr.; D. 26, 8 fr. 9; ord. 
Fe~·reim- !los proprios tennos do artigo 3, 41. § 8; COELIIO DA RocHA, Inst. § 373; 
evidencia-se que a ma teria é p~ramente pro- B. CARNEIRo, Di1·eito civil § 224; RIBAS, 
ccssual e, portanto, allteia ao Codigo Civil. Di1·eito civil, II, pag. 81. nota 25; LAFAYETTE, 

O caso do sequestro do art. 240 não justi- Di·reito da família, § 152. 
fica a, creação de um artigo simplesmente (20) Huc, Cornmenta·::re VII, n. 27; SAvr-
para o fim de remotter a ma teria do seques- GNY, Systema § 136. 
tro, e de outros meios assecuratorios de . , . . 
direitos para as lei:· processuaes (21) Co~lg<?., ClVJs: francez, art. l.llO, 

' ' · 2" parte; ltaltano, 1.110, 2" pltrte; hespanhol 

1

1.266, 2" parte; argl:'ntino, 925; fed. suisso 
(18) Ver CARLOS DE CARVALHO, Dir, Civil, das obrig. 20; chileno, 1.455; austriaco 873; 

art. 198. allemão, 119. 
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emenla restringe inconvenientemente o al
cance da regra. 

At·t. 96 . - « Supprima-se a palavra essen· 
cial ... Si é essencial a qualidade ornittida 
ell a a1fect·1 a subst LUCia do objecto e, nesse 
casJ, o erro ria parte engan :td<.t constitue a 
causa de nul iidi:t.dP, prevista no final do 
art . 89.» (Vie·:·ra &rreim.) 
- Ainda que não me pareça es tar de nte 
de um « horeivel solecismo jurídico », con
cordo com a, supp1·essão proposta, poeque 
hão é necessario que a qualiJade seja essen
cial, isto é, coustitut iva do objecto, para quo 
se reconheça a má fé viciadora da vontade. 
Por isso dizia o Projecto primitivo, art. 98 : 
«Nos acto;; bllateraes, o erro de uma das 
pai•tes sobre facto ot~ c·.'raumstanc:ia Televanta, 
que a outea, tenhtt conllecido c cu.lado, esta-· 
belcce '~ peesumpção de uma omi-sü:o uolosa, 
pr~ovando-se qu 1, sem esse eno, o acto se 
não teeia reali zado». T. m; FR11ITAS, Esboçfl, 
art. 472, foi a fonte immediata dessa dispo

·sição do Projecto primitivo. 
Arts. 11.1., ii2, 115 a 116-Pretende o 

Sr . Viei1·a Ferreit·a que a palavra ch·. ?·o
gmphar·:·os deve sec rej eitad>L desses a.l'tigos 
porque « não é só em fraude ao1 credures 
ehi1"0gt•aphartos que os actos do credor in
solvente podem flOr praticados ; podem pre
judicar tambmn a hypothecarios, pois umas 
vezes os bens hypothecarios tornam-se .;nsuf
ficientes, po1· sua depreciaçiio, e outnts, po1· 
dividas de maior valo1· clcro .. se em garantia 
bens menos vali@sos, p!'eslando-se ou niio fiança 
pela ditferença. » 

Baseia-se a critica em um oquiv •. eo. Os 
credores hypothecarios, quando <t garantia 
não cobre a di vida, s"li.o chirographar ios em 
relação á diffm·ença, e, nesse caril.cter., 
entram na r egra geeltl do art. lll. 

Já perante a Commidsão Especial da Ca
mara foi discutida esta ma teria ( T1·aballws, 
vóL IV, p. 217 ) . Sóm:•11te os ceodorcs chiro
gi•opharios podem ter interesso em pl'C•pur 
tt acçi'ío pattliana ou revoca.tol'ia, porque 
os que têm o seu creuito g·arantidu por 
penhor ou hypotheca, no obje to da garanti a 
enconteam com que pa mt·- se ti. o seu ceod i to. 
Mas, si a. garan tia se re velar insufficient.e , 

1 entr am esses ct•edores, com rolação <to ex
cesso, na categoria dos chirographal"io.>, po
dendo então usar da acção pauliana. Mas, 
como essa acção só pôde ser intentttda CllHtn
do o devedor não possue outros lJens com 
qno satisfazer as suas oljl'igações, é neces
sario que essa situação do devedor se revele, 
em relação ao credor pignoratício ou chiro
graphat•io, · pela excussão que demonsLJ 'e a 
insu.fficieneia do objecto dado em gara.ntia. 
Antes disso , tt po~i<;ão do r:redor pigno1'ati
cio ou hypothec ~1rio é especia l, tendo na lei 
seguranças e privilegias taes, que a tornam 

muito supeeior á dos simples chirographa
rios. 

A cri tica ·>inda suppõe uma antithese entre 
ch irog-eapha.rios c privilegiados para con
.c luir prla L· ejeição do vucabulo - chirog?·a
ph'L1"io . Mas eoc:.~.rrega .. se de destrun· a :Jua 
ttt'g um0ntação , f[l.lttnd o pondel'a: « Sem clu
VJda, etnClUctnto o crodoe privileg iado ou o 
hypotllecario póde haver o pagamento peloH · 
bens especialmente obrigados, não lhes é 
licito recorrer tL éLcção rescisoria, simples
mente porque, em tal hypothese , o devedor 
não se acha in sol vente em relação a es3es 
credores.» Nem causa diversa teve em vista 
o P 'rojecto, devendo-se accrescent n• que os 
pl'i vilpgios appaeecem só mente por occasião 
dos concm·sos , isto é, quando a insolvencia 
tlo 'devedor já est{L judicialmente vcl'itlcad<t. 
E, nes ta occasião, ou os ceedores em favor 
elos quaes existem es:Jes priv. gios encon
t ntm com 'lue paga.t>-se, ou nãoeNa pt·irneira. 
hypothese, não têm r1 ue l'ecorrr (t pauliaoa, 
e, na seg,rnrhL, si não ha bem; ou os existen-
J es não bastam para satisfação dos credHos 
privilegiados, si, n<1. hypothese :figurada, as 
ca:[eiras volho s não valem a di l'i dlt do ii:qui
lino, qual é para o r eJsCo da divida o pl'i vilegio 
Llo senhorio? To1·na-se clli i'OgJ•aphario e póJ.e 
annullar . <I aliemtção fmudulenta para, por 
osso meio, saldar a.s ~ uas contas com o de-
vedor. · 

A funte do P ·roj eclo, nesta parte, foi TEI· 
X E!IRA DE FRE!ITAS, Esboço, a.rts. 528 ét.548. 

Art. 121-0utra duvida do Sr. Vie·:ra Fer-
1·eira já. elucidada pc1·ante a Commissão Es
pecial da. Camaea . 

O Cllle constitue a condição physicamen te 
impossi vel, e11simt SA VI Gi\ T (22), é a ausen
citt do carac 1.0l' rle verdadcL·a condição. Não 
existe com r elação a essa p1•et •ndida condi
ção a incerGeza do acontecimento a que se 
subordina. Não existe· condição na clauw la 
- si os 1·::os C01"'rM·em da foz pant as cabecei
ms, por isso que nella não exis tem os ele
mentos constituthrós ela condição, istu é, a 
subordinação da vontade a um aconteci
monto fLltut•o incerto . Temos certozn. de 
quo os r ios jil.mais conerãu, cootea leis na
tur<les de cun !loc imento vulgar, da foz pétra 
as nascentes. Si não ex iste condição, a doa· 
ção do exemp lo l.igLuailo é pura. 

Foi, portanto, logic'o o Projeclo fol·mu
lando a regni : as concl·ições phys·;:ccm,en te im
poss,:veis e as de nc!o {c~ze1· wna causa irn
poss·:>vel reputam -se ·::nexistenles. 

Nas condições cont ra.eüts ao dieeito e á. 
moral, mas jueidicamcnte imp :ssi v eis , existe 
sempre a i.ncerteza, por i>so que o rteonteci· 
mento se P·Jde reahzar ou uão. Dn.da. a de· 

(9::>) 8ysterna-§ 122, 
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terminação da vontade alheia , a clau~ula s~ 
mctta1·es é uma verdadeira condição, porque 
não é licito asseverar com certeza si a 
morte se dar{~ ou não, si o mandat u.1·iu exe
cutará ou não o mandato. Mas para a effi
cacia dessét con·lição contraria ao direito, 
subversi va da ordem jurídica, é cbro que 
não póde ser invoc . ~clo o pr,;stig-io da lei , 
dessa mesma lei que ella intenta infringir. 
Por isso, e em puuição ela intenção malevola. 
evidenciada, o P1·ojecto annulla não somente 
a condição, mas ainda o acto a que ella 
adhere e <:tO qual tran,;mitte a sua immora li
dane. 

Si os romé~nos assimilaram as conni· 
ções impossivei. })11ysicamente ás immoracs, 
em seus etfeitos, f..J i porque os jurisconsul .. 
tos, ma1s moralist::t.s üo quo logicos, as 
consider<:tVttm um:ts e ont1·as, não pot e.;t.a
tivas (2::>). Não se d :ve a.dmit t. ir que qua.l
quer pessoa pos:J:L praticn.r um acto immoral, 
penStLVl~ PAPINIANO. Qttce {etc ! a lcedunt p·::e 
tatem, existímationem , ·verecundíam nost?-am , 
et (ut gene1·alite1" dixe1·;:rn) cont·ra bonos mores 
fiunt: nec fuc e?·e nos posse C?"edendum e.< t 
(D. 28, 7, fr. 15). E, porque não l\ crivei 
que se possct praticar o mal, como n:'i.o é 
crive! que se possa e~gota.r · o oceano com 
uma concha, as dua.s esp ·:cies entruvtLm na 
mesma. classe, submettütm-se a principias 
semellmntes. 

O Projecto desprende-se dessas generosas 
illllSÕflS qne OS fa,CtJS n:'io <Lpp Ja.udem, que 
a psychologüt humana não üeha quo se rmw
tenll~LIU ; con.>ide ·~L com:J não sendo condição 
a pby.sic :.Lmente impussivel, e como sun,_to 
umm. condir,:ãu conta.m.i.na.dortL de ct•ime a jn
ridic:1menGe impossivel. . 

;b·t. 124-Proponho tt eliminaçõ.o dtLS pa.
lavras finaes deste artigo: pam o firn ele 
volta·r ao sutt antigo esf,ado. Si o clit•e.i.to :>e 
ext ingue , não volkL :10 antigo esta.do. E' jus
t tunente pela cx tincção do direito que as 
causas voltam ao peimeiro estado, i::; to 6, a.o 
que era.m antes do dieeito re.:Juluto. 

Art. 127 -E1•ro typogmpllico: si com ellas 
furem incompatíveis. Deve dizer-se: si com 
ella forem incompa.tiveis. 

Ar-t. 140-Acho, como o Sr. Itagylm, que 
<L exigenci<t do reghtl'o para Llue as ohri
gaçõecl contracl;uaes possam valer contra t er
ceit'08 é esturvante e d.ispendi ustt . Di sse·o 
perante a Comrni5são cltt Camcn·a. 

Ar-t . 146-Emenda de redacção do Sr. Ita · 
gyba. 

Art. 147, IV- E' necessario realmente, 
como lumbra o Sr. V~e·::ra Fer1·e· .. ra, accre
scentar a p_tlavra descenclenle 11este artigo . 

(23) RIBAS , Di1·eito Civil )I, pags. 382 a 383. 

A.1·t. 152,"II- «Emende-se: De acto pra
ticado sem assistencia do tutor ou curador 
<J.ue nelle deveria in ter vir » A inter venção 
do tutor neste II enunciado não se compre
hende. Seria urna repetição do disposto uo 
umnm·o . I, pois que o tutor é tlm rep1·esen· 
tante legi timo· do menor. O curador de que 
t. ra.ta o n. II ú o de orphâ.os, geral ou no~ 
meado in Z..tem. 

A• t. 170- Como está redig ido este artigo 
póde parecer que, a contrario senstt, pód(l o· 
juiz declarar, de o (fie o, á prescripção dos · 
direitus não p.otr imoniaes, os de familia e os 
ju1·a p e1·sonar·urn, e este não é o ·intuito do 
Projecto, bom se com·prehende. 

No -emtantu foi d.e grande u tilidade a 
emenrl a do Sr . Barbosa Lima, que 'deu a.o 
arti~o a. fórma que actu ·1lme11te reveste, por
quan to, restl'ing-indo ans direitos pat rimoniaes 
u eff<'litu dt) artigo, resalvou muitos ca!:]os 
em 11ue é ele ver no juiz afastar as pretenções: 
do a.utor pela. simple~ J·azn.o de ' ter o seu 
direito succumbLdo pelo transito do tempo. 

Esta anmm~lh explica-se. O P1·ojecto pri· 
m ltivo e o revisto distinguiam entre pre
scripção e decaclencia ou termo extmctivo 'dos 
dieeitos, sem que a lüís tlves em neçes:,;idade 
do da1· a respeito esclarecimentos doutri
nurios. 

A prescripção tem regras especiaes, suspen
de-se, intereotnpe-se e é uma conseqnenc'a 
da iner<lia du tii.ular do direitn; a decaden<úa 
,·esulttt sirnplesm,"nte do ·decurso do tempo, 
porque o cltreito já nasce com es~e de$tino 
lle exting-uil' -se num lapso lirnitado qe 
tieJbpo, si dentro delle não fôt' posto em 
actividttde. · 

« Ai.;umas vezes, diz Huc, explicando a· 
l1ypothes<:> (24), fóra de qualquer idéa de 
pl'e~umpção liberatoria, limita-se · a. éditar 
uma c.specie de exclu:;ã.o a. re3peito daq.uelle 
que não exerceu, num prazo especialmente 
determinado, uma certa. acção . Diz-se, ell
tão, que houve decadencia. 

« A decadencia é a perda de uma facul
dade, de um direito ou de uma acção, resul-;-' 
tan Le unicamente da expiraçfw de um termô 
cxtinc ti v o concedido pela lei para o exer
ci cio de>sa acço.ão, desse direito ou llessa fa
culdade. 

« O que cara.c-1 e1•iza a docadencia é, poi ·, 
que ella nã.o repousa neill sobre uma pre .. 
sumpção de acquisi çãn, ne ;n sobee uma p t·e
SUi il pção ele exoneração qu .lquPr d.J obf'i,,'a
çãu . Trata-se de . uma purtL regulament ~ção 
utilital'ia, que ~tpresenta certa analogia com 

(24) Cornmentai?·e , XIV, n . 316. Vejam-se 
sobre o mesmo assumpto : FADDA E BENYA 
a W imleheid, vol. I , p. 1.055 e segs .; AUBln 

'ET RAU, Cours, § 771. 
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os p1•a.zos de processo ·impostos pa1'a a ex-· 
ecução ou notificação de certos actos. E' o 
te:q1po que, por si sómente, produz o effeito 
extinct-ivo.» · 

A' vista. desta distincção devemos dizer 
que a acção do credor para coagir Q seu de
vedor ao cumprimento da obrigação pre: 
screve p~la inactividade e negligrncia do 
mesmo durante o tempo fixado na lei, e que 
o direito de peJ.ir a nullldade do casa.mento. 
exkn:gue-se pelo esgotamento do prazo con
cedido para o seu exercício (25). Em ambos 
os casos o direito aniquila-se, mas differen
tes são as normas reguladoras dessa dissi
pação da energia jurídica. 

Tomemos · um exemplo. Diz o art. 182, 
§ 3• que presc1·eve em dous mezes a · acção 
do m;;t.rido para contestar a legitimidade do 
filho nascido de sua mulher, contado o prazo 
do dia do nascimento, si nessa occasião se 
achava presente o dito pae. 

Appliquem-se as regras da pre,.scripção a 
esta hypothese. A prescripçào, affi1·ma o 
art. 165, póde ser renunciada depois de 
consummada. Mas semelhante renuncia é 
inadmissível, no caso em questão, porque a 
ella se oppõem considerc..ções de or
dem publica, e porque é ella lrrealizavel. 
Quem renunciaria v. pretendida prescripção~ 
Não seria o filho por si, porque não tem 
vontade propria, nem por seu ·reprcsvntante 
legal, o pae, porque este já não póde, <éepois 
de vencido o prazo, usar do direito de con
testação da legitimidade do mesmo filho, 
nem por seu curador ad- hoc, porque não é 
sómente o interesse do filho quo está em 
causa, é tambem o da f<mtilia e o d'1 socie
dade. Por esta ultima I'azão, tambem não 
seria licita a renuncia feita pela mãe. 

Determina o art . 172, I c li, que a p:·e· 
scripção não corre e.ntre conjugas na. con
stancia do casamento, nem entre a·,.cendentes 
e descendentes. Mas a contestação da legi
timidade vê o prazo extinctivo correr e 
eliminar o direito durante o casamento 
entre conjuges, e entro ascendentes e descen
dentes submettidos ao pocler dos mesmos. 

V e-se, por todas essas incongruencias entre 
os princípios reguladores da prescrir.ção e a 
força dissolvente dos prazos extinctivos, que 
as duas especies não podem ser confundidas . 
Dada,porém,a commixtão do PI'Ojecto,foi uma 
rescblva benefica essa que o Sr. Barbosa L ima 
ap.poz ao art. 170, pois que o prlncipio neste 
consignado não se applica, em regra, aos 

(25) Dechéan ce , dizem os francezes, deca·· 
denza, os italianos, gesetzliche Be{1·istung, os 
allemães. Prescripção dizemos nós commum·· 
meu te, UHLS cumpre designar coustts diJfe
rentes por nomes dive1'~os. 

prazos extinctivos das acções de que agor<t 
estou tratando. 
· O melb.or, porém, será excluir elo capitulo 

da prescripçã.o propriamente dtta o que com 
ella. tem só mente um ponto de semelhança, 
que é o e.ffeito dissolvent:3 do tompo sobre a 
.relação do direito. Para conseguil-o cumpee 
transportar para os seus lagares prop1•ios os 
§§ I, 3, 4 e 5, ns. I, li e III, e § 7 do 
art . 182. 

Sen1 isso, um geave defeito de technica 
poderá reflectir-se de modo funesto na orga
nização da vida jurídica. 

ATt. 174, III-Propõe o Sr. 1Tieim Ferreira 
que em vez de pendendo a evicçci:o se diga 
antes de julgada a evicçci:o . 

O que se quCL' affirmar é que a presc·ripção 
nci:o con·e cont1·a a acção 1·esultante da evi
cção, ernqttanto est1.t se ncío ver:fi ca?· , c JffiO pre
cisamente dizia o P1·njecto primitivo, artigo 
191, n. V, reproduzindo o Projecto Coelho Ro
''rigues , art. 238, § 5•, que, por seu turno, 
seguia m esteira dos codigo3 civis dn. 
França e da Italia, mães fecundas de nume
l'osa prole. 

O Codigo Civil Francez, art. 2.257 decreta: 
La prescr·::ption ne court point . .. -A l'éga~·d 
d'une action en gm·antie jusqu'á ce que l'evi
ction ait lieu. 

O italiano traduz n.pena.s o seu modelo : 
Le p1·escri;;ioni non corrono: .... -Ris guardo 
alle a.~ioni in ga1·antia sino a che non · abbia 
avuto· l.uogo l'evizione. 

Si o direito cgw intenta abrigar dét pre
scripcão é o do <J.dquirente evlcto, n. }lrovi
dencia do Projecto, aet. 174, III, deve ser en
tendida assim : a acçüo que garante o di?-e·'. to 
claquelle que soffreu ev·'.cçiio começa a con·eT, 
ncío do momento em que se deram as prime-:ras 
perturbações por pa1·te do evictm·, mas sómente 
depois de consummada jttdicialmente a evicçcro. 
Portanto, importa, o mesmo dizer:pendenclo a 
acção de e·vicçci:o ou antes de julgada a evicçtio. 

A fazer-se alguma emenda, deveTia ser no 
sentido de obtcr-so maior lucidez aiuda no 
dispositivo, lucidez que julguei eocontrar no 
Projecto Coelho Rodrlzue::;, no <!ol'tigo citado, 
tanto que o trasladei para o que <tpresentei 
ao Governo. 

A1·t . 176, 1-«Deve ser corrlgido, supprj
mindo-se a. phrase final-ainda q~.>e ordenado 
poT juiz incompetente-porque a citação Ol'
denu.da por juiz incompetente é acto nullo, e, 
como tal, não póde extinguir nem crear di
reitos.» (N. Itagybc!.) 

Nã.o attende a critica a que, segnndo fa
zem ponderar os mestres, as questõGs de 
coillpetencia trn.nscendem 9 horisonte vimal 
das particulal'es, num sempre se apl'escntam 
com simplicidade a.os p1•oprios juizes, que po1' 
isso mesnJ.o suf!citam conl1icto,3 com outras, 
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Nessas condições, tendo o t i tul ::w do dit·ei to 
feito, de sua pa.rte , quanto em si cs twa p<~.r<1 
mo.;tra.r-sc vlglln.ntc, seria i. njn ~ to cl cclant.l-o 
inerlie , e pri"n ll-o dil.s -van tagens dr. sou di· 
rei.to, pOt'ClllU Llosconhe.cen nm n, pal'l.i.cttl :ni
cl n.rlc da. ot'gfmiza.çií.o ·.iudici :uin. qtt l: r. deap:t. 
mnitH.s vozes, aos mais peovcct:1f.: j l.tl g ~. 
dorr.~: . 

. A1·t. 18.2, § 4, IT--E' justo o reparo do Se. 
V;'e-::1'ct .Fen·c·f. m . E' nocoss::tt•io cletcrminar-sn 
o .inicio do pl':tzo d.cnteo d.o Cl iW.I v'igo o rli l'e ito 
de a tlD nll rt;,· n Cl"t~n. mento. O P rniccto pt•i mi 
ti vo, art. 2:5 1 P. o revisto, <tTt. 276 , n i~u li :t
vj.am eoqncci1lo essa circumsktncin .. a li :L•: l't~
pr.tindo o dcc.n. 181,cln2-ldP. j :tnP.iro dP. 
1900, art. m. . 

Mas, como j:.í. obsel'vci, est e disposi.l.ivo 
está malloc::t.llzado no c::t.pitnlo da proscri
pção . 

A1·t. 182, § G, X - Pa.rocc-mc d os vantajo~o 
o accrcscimo d.o adjectivo final, <1ue p t·opõc o 
Sr. N. It::t.gylm. 

A.1·t. 182. § 10, YI-A mim mo parece, como 
ao S L', Azevedo llfarqttes, q no n5.o .lla. razão 
para conceder-se <tas operari Js o jol'naloieos 
um pPazo do proscripç·ão maiot· do qno 11 
concedido aos profess:JJ:o.;; , t <LlJclliU:os, mod icus 
o a.dvogados. 

PAlUE ESPECIAL 

DIREI'l'O D A F A MIJ.IA 

filiação se pó.le provar por varios moelas , 
affirma que o pa.t'cnt.osco illeglt imo só mentt~ 
pOl' confbslí.o csponi;anr..1. se peova, co mo si 
díi. fi li n.çí'io n:fí o l'OSIIll;asso nrn. vi ocnlo tl e pa
t'onl.c:>co, n com 1 si. nfí.o p11 rlosse f!] h ser ba se 
p<L t'<J, indica,t· om qtt e gt';Lo ttrna pessoa e1·a. 
pa,rentrt colln.t.nt':1.1 el o ou tea .. Se i. C[ne A é 
filli o do R; prov;w .to fJU O D é tambem ·1Htw 
tio B, e't::t.hnloc i o L1r:-o pt\I·cntal q ttO p t•ontle 
i\ a D. 

O PJ·ojedo pr imi t ivo nií.o contém di spo
sir:ILo c'Jrespond ent.c à elo ai'G. 183, porque 11 10 

prtrece qne liit, não St~ i CJnC de medieval o 
~onoh!'oso nPsf;r. f;Og t'fJflo de just iç,t, nosso 
processo tl::t. le i. tlc G de ott Lnbro de 17'8-1. 

O meu p:wccot• Si1t'ia pua. eliminar o ::t.l'
tigo . Nã.o sômentc se co nconoria assim par:-t. 
a tr::t.nqnilliclaüo 1la.:> consciol)cias, m;ts ainda 
se oxpur.~-ar i::;, 11111 defeito de roda.c<:ão do 
l'rojecto, poi ; q11 e o § unico do ar t. 180 
nã.o se lt<J.l'mon iza bom com os art,;. 364 
e 370. 

Não se hn.rmoniza com o al't. 364, porqn!il 
este artigo prohibo o recJnhecimento dos 
11 lhos incesliuosos c ::t.àult crinos, c o citado 
§ unico do ad. 188 o autoriza, airrda 
que paea. o unico eifcito de im pedir-llus o 
casamento. A pro lt i bi ·~ão do r eco nl10cimcnto 
dos ospm·iosjustitro,~-se pelo necessidade do 
evitar o escandalo, dizem.l\hs pergrlllta-su : 
lt::woeá. sô nton te c:sca nd::t.lo quando o r eco
nhecimen to 6 para o fun J.o cu tttpl'ir o pl'ogo
ttitot• os scuB clcvcl'cS de Otlucaçã.o c d.o:::vclo. 

A1·t. 187, X I- Aclw. o Se. N. Ila[!!Jba im- cos~amlo si o rec .Jnhccime trto intcevent pal':t 
pm'(eita e C07?{usa a 'l'e<lacçitodo:::l;o ui~pu:sitivo. impotlit' que SO celebre um ca.s::unento . QllO 

o pt·ol'cl'O o enunci::t.clo do doe. 181, Llo 21 do todos s:-~.b om contt·::tct:J.do o quo torlos virão 11 
jttueiro de l\JOO, :-t.l·t . 7°, § 7°. Eu . pol'lírn, não Isabel' porque se não pCJJo rcaliza.r '? 
d.oscobri l\ iucorrocçio quo, a li âs, não foi E' cedo quo o Pl'oj ecto f.:t.Ua de (ii::açtio na
apontatla , nem a confusão denunciada. Nã.o tuml , ma~ nKo é crivol que a Le i obrigue um 
po~so, pol' is,o , acomp::t.nh::t.l-o em uma pt•ofo.. pau a ~tssi :>tir o cas::t.monto de dous fi lhos seus 
J·cncia que ni:Lo l'epnt.J apoiaclct em IJon::; flln- do sexo Ll iifur i.l ii GC , um fllllo legi timo , por 
ua.mc ntos . excmplo,e uma lllhct adultel'in ~ . focha n.!.o-llle 

Art . 188 .-Consuea o Sr. Vieim Fe1Teira a. bocca. v ioleutalltetüe pam quo não impeça 
este artigo pJl' cm]Jrega.r a. palaYt':J. afíin·;- o incesto. F:liaçcTo natttml na linguagem do 
clnde, qna.ndo cumpria usa.r d 0 YOC 1,bulo P rojecta h c. de con·o~ponclcr t't filtação · illegi
p::t.r entesco. Ceeio, poeém, quo é peecisa- tinn, apezar elo art. 364. 
mente de affinidadc illici ta que se deve co- NãO ~e harmotliZ<L com o :-t.rt. 370, por· 
g.itae. Do parentesco por vinculo do sttnguo q no este fornece meios de det.ermina t' .<L 
trata o § unico do a.rtigJ. E' corto qne filiação natueal que o§ un ico do art. 188 
esse § só se refere <í JHiação ; mas tL l inh ct pa t·ece desconhecer. · 
t ransversal nKo se rloterrn.ina s m se Art. 198. - «i\ fórmula estabe! r.cilla nn 
fixarem, pelo monos, dou.> pontos da art. 108 é dofectha.. - Torna-~e nt étls ' ·a.ccei
,·ccta que desce pol'peudicularmonte do as- tavel :1 do art. 28 do llecl'cto n. 181, add ici.u .. 
centlente para os descendentes. Demonstr-o tl::t.llllo-se em lJt'in c.ipi.l : Em nome (la lei 
quo A é irmão de B, pt·ovamlo quo rtmbos eu F. etc .» (N . Itagy ll:t). Não me parece . 
procedem do mesmo progenitor . Ainda pellt A fórmula elo P1·ojecto recol'da os clóus·clo
fil.iaçã.o toeno incli scutivol que A é ascen- mento;; de cujo contlllbio resnlt::t. :1 união lo
dente do F , a. uospeHo de que entro ambos git ima. du .ltomem c dtt mu lher, ::t vontade 
se to.nltam ele contn, t• uuas on mais go- elos nubentes o a lei, n, vont::tdo dos · noivos 
mções . C[llC é :1 força, quo o:; ·a.pproxin ta ,- oporailrlo a. 

Além disso, a emenda não me pal'<\CO ac- trJ.nsfusilo das sua~ a! ntas, e a lei quo - é :1. 
cnit:~.v.o l , purquanto, reconht?ccndo q11 n a vo" p:: l:t qH:t l :t socinrl::t.do doclar::t. que vê 

v~.n o 
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essa união, a appl•ova e está prompta para 
defendei-a. Poder- se·hla encontt·ar maior 
energia de pl1rase; a id!h. porém, se ma 
afigura a mais conrorme ao a~t.o. . . 

Art. 200.-.J<t tive oppoetnmdado de pmlll' 
a suppressi'io de.;to artigo, cuja fúema me 
paeecc boa c cujo cdicto é incontestavc l
men.tr. excessivo . Como o dL;po~to no 
:1l't. 199, V, comlJinado com o aet. 184, m, 
já se tem dado á materia a atteução que 
ella meeece. Accresce que o art. 199 VHI, ao 
qual apresentei emenda rejeitacb pela Com
missão da Camara (Trabalhos, vol. VIl, 
pag. 277, emenda ao art . 201), j<L destaca o 
consentimento dos paes ou tutol'e.> dos noJV•JS, 
como uma das materias quo deve conter o 
termo do casamentc. Não lHL necessi.d.ade 
do volver o m\. 200 sobr~ o assump Lo. 

Art. 205, ·§ unico. - Tenho por desoo
cessario e:te § unico, CL -vis ta do disposto no 
art. 198· que autoriz:L, em gentL, o casa
monto por procuração. O pre~o. como outeo 
qualquer impedido de comparecer pesso:Ll
mente, va lor- se-ha da franqueza d:1 lei. 

Art. 215. - «Colloque .. se depois do art. Hh 
(Vi.e~m Fen·eim). Tambcm me pm·ece que o 
desdobramento logi o das idéas reclama essa 
transposição. 

Art. 217.-«Extingue-se ost.e direito (o de 
requerer a annullação do casamento feito cJm 
infro.c~ão do art. 187, n. XI) si, co1•rendo o 
prazo do ar t. 182, § 4 n. II, o menor que ne
cessi tavtL do consen t imouto atLingil· <L maior ·· 
idade ou morrer.» Em 1aée do n.rt. 2 LG ql!e 
autorizct o individuo a :t·atifica,r o seu casa· 
mento contrahiuo durante a incapacidade, 
pal'Cce-me escusado fcdlae em maioriclctde 
para o caso esp [)cial do art. 217. O ad.Llit.i v o 
deve, cooseguioternentc, limihr-se ao caso 
do morte, sendo, a meu ver, p1•eferivel a so
lução transcripta á que o Sr. We-!ra Ferre':m 
apresenta em primeiro Jogar. Não deve ir 
tão longo o re.>peito á autoridade paterna ou 
tutelar, a. tê o ponto de tcan8poe a. btm•eiea 
levantada. pelo tumul.o, p:~.1·a (!altil· vi·· rga.do 
ramente sobre a ca. b·oç:L do conjngo ~obrJv i · 
veoto. 

Art. 223,§ 1°- Acompanho, d.e bJa monte, 
o Sr. Azevedo M~arques no pedido üo sup
pressão deste parageapllo, já comiJatillo pelo 
Sr. Augusto de Freitas, com aqueHa supe
rim•idade int(lltectual que S. Ex. sabe im
primir a todos os seus trabalhos jurídicos. 
Nas minhas citadas obse1·vações insertas no 
Dia?··io do Congresso de 27 de fevereiro, en
contra-se uma reclamação no mesmo sentidu. 
TamlJom do Sr. N. 1tajyba existe uma 
emenda. Mas contenta-se S. S. com sub
stituir a palavra honombilidade, que não lhe 
sôa a vernaculo. SylvioRomeroja evidenciou 
a sem razão dos qtle assim pensam. 

Art. 231.-El'ro typographico. A referencLL 
d.eve see feita aos ns. xm a XVI ·do 
art . 187. Comp1re-se com o n.1•t. 265, 1. 

Art. 258, § unico, II e IF. - Con· 
fet•em estas disp:>siçõ::ls poderes exorbitantes 
:L mulltnr, Cjmws os de alienar, pJr sua excltt
siva delihe1•ação, os moveis pro pl'los do ma
rido, e, mediante autorização do juiz, os 'im
movois. Ta~s cl.is11osições não só monte discre
pam dos pl'incipios juridicos·; ah:em confiicto 
com as regras que o P ·rojecto estabelece com 
relação a ausencia. 

O P1·ojecto pl'imitivo; art . 29?, § unico; 
formuütva regra ditl'oi'ente, quando se 
exprimia ttssim: Cabe á mulhe1·, · como acl
mint:strad01-a do vasttl: 1. o Pntt·::car todos os 
actos de admin·'.straçiio sob1·e os bens cormnuns; 
2. 0 Dispo1· elos bens prop1·;:os; 3. 0 Administrm· 
os do mar·iclo. Pa1·a a at::enação dos immoveis 
commtms será necessaria a autoJ·i.zaÇiio do 
juiz. 

O Prajecto revisto não tl'cLZ nenhuma-alte
r::tção a essa doutrina. Seu art. 3.20, 
§ unico, está. concebido nos termos que 
se seguem: Nestes c,rsos, cabe á mulher ad
minist?'i.!?" os bens communs, dispor dos pl·o
prios e adm{nist?·ar os do rnar·ido . Pm·a a 
alienação dos immove·::s communs será neces· 
sm·ia autorizaça:o do juiz. 

Não se diz que o ju.iz tem competeucia 
para autorizar a mu!hor a a lienar immo
veis que lhe não pertencem, o sobr e os quaes 
l.J.a direitos evc nttraes dos herdeiros do ma
rido. 
' Al"ls. 265 e 271.-A~ reflexões que sobre 

estes artigos apeesentel no Düwio do Con
gresso de 27 de fevereiro, estão subordinadas 
aos os. 266 e 272. 

Art . 272. -A ·r efercncia é ao art. 270 e 
não ao 271. 

Art . 274 , 111. - A proposito de3te artigo 
discute o Sr. N. 1ta}yba a questão do divor
c:o. Não oiTerece argumentos novos, nem ha 
mtli,;, bl vez, tLrg umcntos novos neskt materilL 
tão debJ.ticht. E' inuti l, quer me pa·recel', 
l'eabl' ir o pleito neste momento, uma vez 
qLw rri'io quero aproveitar a opportunidade 
paea a.prociar <Llgumas objecçõe.:! levantadas 
pelo Sr. Acloipho Gordo pôranto a, Camara, 
num<t dessas bonitas peças oratorias que 
tão bem salJc compor o esfot•çado Depuhdo 
por São Paulo. . 

Additivos-ReJordo á. illus tre Commissão 
Especial do Senado que, depois . da mâteria 
que constitue o art. 275 do Pt·ojecto actual, 
consignava o primHivo, arts. 313 a · 315, 
uma providencia com o intuito de pôr a 
mulher a coberto de urna desastrosa admi
niskaçã.o do marido, no regimen da com
munhão universal, em que todos os bens 
constituem uma massa indistincta sob a 
direcção exclusiva do chefe dQ familia, q,ue 
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pôde muito bem ser um esb:wj:tdor. A ne
cessidade dtt outorga ux:oriana 1j meio as
securatorio insnfficiente , muitas vews ele 
todo ineffica.z, como quando o . prd.rimooio tlo 
casal consis te cxclLisivamcnte em mllvcis, 
c, outra.~ vezc«, inapplicavcl <i vi ~ ta úa,s ci L'
cumstn.ncias do momenh. A inteedicção pul' 
prodigalidade é medid.a violenta, in elo alt"lm 
rio que é neccss::teio, odio-:a, inc.:>nvcnionte 
c, por i:;so mesmo,impeopria. 

O que o P ·rojecto primitivo propunha era 
uma especie de cessao de bens por pal' tc · da 
mulher meieir,t, quer se tPatas~e da com
lJ;l.LtHhão univcr.3al (ads. 313 a 315), qucl' da 
cJmmuqhão p :trcia l (al't. 3:!3). Em rela
ção a esta ultima foi acompanhado pelo re
visto, a1'L 345. 

Ad. 285- Pl·opõe o Sr . Eulal ·.'o llf~nlei-ro 
que se addite ao art. 285 um nLilllJl'i) para 
autorizar o noivo a constituir dote em 
favur da noiva. Não està em condições de 
ser acceito esse accPescimo. Dote no sent i
do technico e jurídico em que o P1·ojecto 
emprega a exp!'es.;...'i.o __.:é bem dtt mLtlhce, acl
ministt-ado pelo marido para com os rendi
mentos deite tiear subsídios ct sustent11ção 
dos o nus matrimonia~s . Repug na, portanto, 
á natureza das cousas que o prop1·lo no ivo 
destaque uma parte de seu patr.imonlo para 
com os rendimcn tos delltt anxilütl"-Se J) <L 
sustontaç?lo dos encttr gos cL.t fat nili tt rrue v ao 
coJ~.>tituir. 

Parece que se t 'Jma a pa Lrwra. dote ll<t 
accepçã.o vulgar a que se rcfel'e CoeLHO DA 
Roc HA (26) ncsh passagem: «o e.;po.,;o m c;
mo, algtrm:is veze.> , duta a e.>pos<t, o que 6 
umo. rigorosa üoaçi'ío, por cuj tts l ei~ deve soe 
rcg ula.da.» 

A noiva don<1ÜL!'ia pocleei:L, por cl:.wsu !a 
especial, oifopccer os ben.> doados p:tm a for
m:.tçfto do seu dote.Scrft, cntiío, c ll tt a const i
tnidora elo dote c não o marido . 

A1·t. 294, § tmh:o, a 293 - Este~ 
dous dispositivo ; clifficilmcn te ::;c lt n.r·nwn [ .. 
zam, como fa.z uottt l' o S t', Vieira Ferreira . 
Não se pet•ccbe porque os bens cxtL·a· do l;ao;; 
sejam communs, isto 6, snlJmctt itlos aos pt•in
cipios ela communhi\,o uni i"OL'"'' • c os a.lqui 
rid.os obJd.cçam aos pecr:citos dtt t:Om!llnnil iLO 
pwcial. , 

·Em virtude do art. 2il3, I, os IJcn:; r1 11 0 os 
conjugcs p ::>ssuem a:> t ~mpJ elo ctu;amcnto 
cs t;no cxc!uitlos da com Jrmnli ii,o, si esta <i p ::te· 
cial, no omtanto s?io esses mesmos IJens 
que o ttl't . 294, § unico .J.eclara communs. 
Entre os acquc3tos, a lg uns lt tt que se 
ní'to communicam no regimen da. commu
nhlo limitada (a1·t . 276, Ili) , mas como é 
possível que de bens que sfio communs por 

(26) Inst. § 267 , eschoho , 

detenninaçio do ttel;. 294, § unico, r e
snltem a ccplisições oxclnidas ' da comnm
nli iio ·1 Como ~'' que sii.o propt'io~ de cad:t 
conjugQ bens q tLC se adqnil'Clil com vaJoecs 
co:mnuns '? 

l•:s '.as inco ngeuc iJ Ciai rcwltam da adjunc
ç:'í.o dn tt'es reg imrp~ di!Irrentc' : o dotal , 
que (•, dr. sr.pn,l' !l,ç\o, c o dr. communlt~o 
em su1s rln<Ls modalidadrs, Ullivm•sal c par~ 
cütl. 
. E' forçoso seg11Ü' a lagica dos principi as. 

O rc~ime!l dutal 6 uma variedade do r egi
mcn ele separaçã.o que se distingue pela 
cl.ttu~ula da dotn. l.izaçilO a que sào submct
tidoJ al.!.mns ou mo;:;mo to<los os bens dtt 
!Iltllher. Portanto, os b:ms crue não forem 
dotaes de vem ser scpaead.os , prop1··;os de cada, 
coojugr. Qn:111Lo a os oxistcn~es ao .tempo do 
cas ~tmento, nunc<t lwu v e clu vida entre os 
nossos juristas. Todus afllrmam que os bens 
trazidos pelo ; conjugas continuam, no regi .. 
men dotal, a pcetencJr aos respectivos .pro
pr ;etarios, rccebcnJ.o os da mu.lher a deno
minação csp ochl do pm·aphernres (27). 
Qu:J.nto aos adquiridos é que a doutrina va
cilb . Mas, influenciados pelo prestigio que 
a lei e os cost.umes dão ao regimen da, 
communhão universal , opinam que os ac
qllestos se communicam no regimcn dotal(28). 
Ou teos, clomin::tdos pela, pureza dos princí
pios, pt'ocurando conscrvttl' a harmonia de 
linha~ ele cacht instituto c l'epellindo os ·hy
lJ ridismo.> inutc is, afllemam que, sal\'o esti
pulação em conteario, os adquiridos ma n
tccm ·se incommunic ~wels . no regimen do
tal (2D) . 

O P·rojecto primitivo, art. 327, aéortJ.pa
nhou osta opiniKo, que rile pa.rece mais jilri
dica. O r evisto, arts. :160 e 361, inclinou-se 
para <t opinião opposüt . E o actual tomou 
orientaç'\o d.i rrocentc da de ambos .. 

Mas '' sua in11 0vn.ç-fL o não mcl\;cc applausos 
pela::; l'rtzõas t·xpostas c poequc annn!la , por 
complnto, o l\1gimon dota! . Para disto Jl OS 
co ;w ,: n ccL'm o~. ha~ tat'(L refloctir que, no r e
g imcn Ll L commwduio limit ada , ha bens pm·
ticula1·es de calLL conjuge, clas.;e rtnc desappa
recc do r cgimcn dob!, c pri11c.ipalmente 
fJU O, sondo comn.'luns t otlos os bens no re
g imc lt dotal, excepto ·os submetti,[os ao nexo 

. (27) CitarJ i ttp_:ll'l.S Lrs TEIXEfRA, Cw·so l 
p. 410 C 411; C C. DA ltOCIIA, lost. § 280. 

(i?8) LT S TEIXEil tA , C. DA RocHA, LA
PAYETTE, cruc cx.cJptLtam, t odavia, o casJ em 
{[UC o cn.samcnto é pactuado com dote c 
anh~ts . 

(29) BARBOSA, Mt;:LLO, TEIXEIRA DE FREI
TAS . Vejam-se o meu Direito da fam·::lia, § 49, 
o Codigo Civil Francez, al't . L58 l, portugucz, 
l. 153 c l . J:-{5, c Esboço, 1.343 , 5"~ ' 
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do dole (tLrts . 294 § un.ico c 295), não se com
prehendo como poss:t.m existir O$ bens para
phernaes de que t r·ata o Projeclo nos arts. 317 
e 318, cJn.>iderando-os prop1·ios da. llmlhor c· 
isentos da n,clministrn.ção do m:1eido. Est;t 
rocl~mando imJisteni;cmcnto um rr.toguc est:1 
par te do P1·ojecto, qne foi alvo das judiciosas 
criticas do S1•. Augusto de Freitas, em seu 
memomvol discurso de 13 o 14 de março deste 

Não mo proponho J,:ospooclor agora ás cri
tic:Ls do operoso professor a quem me pren
dem fortes !.aços do a ffeição pessoal, a, par 
do muiGa estirna por sua oxcP.pcwmü cultura. 
Par:~, tau to falt,n.r-mc·hia, d.e todo, a compe
ton~ia. l;allarei apenas como log istC~, pl'O
cm·anclo respigar no proprio ataq uo os ele
mentos da defe.>a. 

E, de3tle logo, observo que, si homens da 
aono, estatura de TAYLOR, DE CRIWCHIO, LAZ7.A-

A1·t. 306-Pcn:o, como O Sr•. Wei1·a Fer- RE'l'TI, TüURD ES, STRASSMANN e LACASSAGNB 
1·ei1·a que existe antinomia insoluvel ontrP coml,)a.tom a doutrina accoitn, pelo P1'oiecto, 
este n.rt;ig·o e o: de ns. 2!H, para.grapho uni ra, autoridrLdcs nã.o meno,' respcitallns, corno -
o 295. Estes docl·ctam .a, communica.ção do3 I-IoFFMANN, SoBXINGER, LP.GRAND nu 8Aut.g 
·Lens oxtra-dotao.3 o adQuiridos ; aqnelle os · e BR,.UARDEL, llte nã.o recusam apoio. E 
suppõe separados. A verrlado e a boa dou- combater é talvez expressão muilo forte; 
trina estão com o art. 305 extl'ahiclo de TEI- pelo menos, parn. algnns dos mestre,; do 
xgmA l>E FREITAS e ligeiramente modifi cado primeiro g1·upo, visto como ê de LACASSAGNE 
pela commissão revisora do Governo. a seguinte uJfil'mação: «Em regra, n. vin.bili-

A1·ts. 344 a 347-0 notavel medico·lo .üs tn, dade não se mostra antes do ISO• dia; é 
brazi leüo, DR. NINA. RonRIGUES, een. ·ura. o.> te., inteiramente excepcional no correr do sexto 
artigo.> por não so terem mo.drlado pelos mez o torna-se frequento no setimo » (20). 
ensinamentos da plly.üulogiu,. E' bem pos- Sj o,nte> do tempo indicado pelo P ro}ecto JJã.o 
sivel. Afuuclitlo;; corno se acham os juri~tas .a.pparece a viahilicla.tlc, é quo apparece de
nos tremedaes obscuros do Cm·p~ts Jw·is o üa pois, logo d ~1pois, tloixa porcobOt' o sabio pro
rotina, pouco sabein das sciencias quo re- fessor de Lyon. 
brilham faustosas em altitudes que lhes pa- Deante c!e.>sa clivorgeneia d~s summidades 
recem inaccessiveis. ToLlavia , é cerGo que 0 scientificas, na ospecialidacle, o cu ainda po
officio os fez cautelosos. Os romanos pediram derl:l. invocar LITTRÉ ET RoBIN (21), ANGIOLo 
luzes a Hr PPOCRA.'l'ES (18); os organizadores FILIPPI (22) o outros em f<wor do Projecto; 
do Codigo Civil Franccz acostavam .. so a FouR- deante das conce~sões daqnolles mesmos quo 
CROY, celebre clümico e n<1turallsta, (['i ~ci- lhe nü.o ofierecem franco o.poio, julgo que foi 
pulo em medicina de um dos maiores vultos muito rigor rso o DR. NINA RoDRIGUES. os
d:t scienci<t metlico. fnmcoz:t no soculo XVIII, crm·endo que «o Projecto vao do oncontJ'O a 
o con!tecit.l.is:·imo yrcQ n'Acm:. (19) ; o os toclos os ensinamento! da obseevn.çã.o o da. 
allomãcs não descur:tram as compotoncia.s oxporiencia c nã.o ftLZ ma,is do que. facilitar n. 
m~llicas quando trataram t.l.o artit:ula1• esta, iotroducçiio impune, no. fn.mili:l. legitima, de 
parte do sou cocligo civil. filhJs collcobiclos antes do caso.mento » (23). 

E' _jü, uma excusa que tlove set' a.cceita em N:"io são sómento o.3 legisf;as, ton:tzc;:; na 
bo:t fê. E ha outras· ainda, que fttcilmente Sll:l. ignol·anda., que se prondem o.os prn.r.os 
:n.cml.iriam il. peum~ ue n,d vogauo mais hrtlJil quo o Projecto recebeu d:1s legiBlaçõcs d o::~ 

l t 1
. 1 po1ros ma;is cu.l.tos; sãu tambem m mecl if'OS 

do quo Q oscriptor tos ,a~ lll tr.Ls . ~ão tambem os q11c íizern.m desta especiau'-

(18) D. 1, 5 1'e. 12: Scpbno mcnsc nasci 
JJerfectum parlum jam ?'ecept~tm est p1·opte1· 
.aucto?·itatem cloct,:ssimi vi1··i I-IIPPOCRA'l'ES ; 
D. 38, 16 fl•. §§ ll e 12: Post deêem menses 
1JWI"lis natus non aclmittettt?" acl legitimam he
?'ecUtatem. De eo attf.em, qtti cenle simo oclo
ges 'm.o seconclo clie nattts est, I-liPPOCRATES 
sc1·ipsit et clivtts P itts 1Jonlificibus ?'CSc?·ipsil 
justo tempo1·e viclm·i nalum. 

A dm·acão da gravidez, segundo I-IrPPO
CRATES, ora na média, do 280 dias, c no 
mínimo de 1S2 dias e 1G ltoras (CEuwes, trad. 
LrTTP.B, VII, p. '137, citação do BROUARDEL, 
Mariage, 172). 

(19) P l'dcis p1·dsentcJ au conseil cl'E'lat sw· 
l' dpoqtte ele la naissance hwnaine ct su1· las 
nnissrmces ncccJidnies 01~ tanli·IJes, a,pml LocnJ; 
LegislatiO?t civile, Vl , p. 50, . ' 

dadc da me .icinu. object.o de acnm1los estudos. 
Devo citar textua1menic n.~ p:tlavras de F1-
.LIPPI :-Entrando porá dentro a,llo rag-iono 
storiche ele! diritto civile, si rileva. clle ille
gisl.atore, pPndcnto ad o v j ta1•e scandali o ques
ti.oni. interminaiJili , pt'é!SCol.so di · iudicn.l'C 
queUe duo date estreme dei ISO o dei 300, 
sen:r,a pretendere stabilire un:~, disposizionc 
asso!uta .... Qucsta ragione storica., che io 
vedo da. pochissimi autori, quanto si meri 
terelJbc, poco valuta.ta., ú qnelln clw cO?wilia 

(20) PnJcis de médrkne jucliciai?·e, Pneis, 
18S6, p. 515. 

(21) Dictionnah·e de méddcine, vb. ACCOU· 
CTIEMENT. 

(22) Pr~ncipii cli merlicin·a ?e.r;af.c, Fircn:c, 
1802, ]J. 54.. 

(23) Direito , vol. 88, p . 15 . 
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~lupendmnenle i zn·incipii del cl·:'r·:' ltu c::vae e 
·:. pred-:"cal·.: delta sc·::enza medica. 

O prazo de ISO dicts é condemn ' do por- ex
cessivamente cut·to, deveri<t p· ·otmltir··SJ 
<LtLi o 230° di <~. Convenlli1mos que assim •r.ja; 
mas ·Li pl'eoiso attcnder, pot· outro Ic~clo, a que 
niio se trata, no Codigo Civil, dn dar for·ça 
de lei a uma indicação, verJáicira ou falsa, 
da physiologia ou da obstetrícia. Não pre
tende a lei a.ffirmar que com ISO dias de 
ges tação o feto <~lcança a plenitude de seu 
dcsenvo!vjmento e se acha apto p 'tra a vida 
cxtra-utet;ina. Seus intuitos são a.ntes so
cjaes e moraes do q uc biologico.;, e si ante
riormente ao I80° dia os partos são abortivos, 
em regra, c de1Jois deosa épocL~ vão se ac
centuando as condi ções de resistencia, não 
devemos accus1r os legisladores que o adopta
rnm eom o ponto illicial da progenitura legi
'ti lltLL, é~ntes c umpre que :se Vt'ja na !.êLt'guczct 
1hL lei o nobre empcn !to de 11ão prejutl i.car o 
li llw e de nã o ÜLci litar uma gmvo inju t'ia 
irrogarla. êL mãe . 

1<:, llOl'Vcntura , o prazo do 2i0 cl. iêLS es\tt" 
lia isento tle q ualqucr censum ? Creio que 
não, po.is que o desenvolvimento do embryão 
não se faz obedecendo a uma march a fatal que 
se rcproduza, sem discr cpancia, em todos os 
casos. Segundo LITTRÉ ET RomN (24), a época 
do parto de t emp::> VLLria entre 260 c 280 dias, 
con::;idemndo-se prematuro o que se ve t•ifica 
él,ntes llo priu1ciro termo indjcaclo. TerLLm os, 
:1.ss im, um periodo de tl'inta di:l.S f< )r no
conüo lêLI'g'ttS enf!cLil chtL < p tu·a a inlrodH cçiío 
impune, na f'am ·ilia leg-::t·ima, de filh os cm
ccuidos anlus elo casamento. M<Lis c.mc lu 
donte <ti lldéL é o ensino que se collte das se
g uinLes c,msideraçõos do BtWUARDEt. {.25) : 
«T()ÜO O ll1111ldO adm itti llll llO Ct'O<Lil Ç'êtS llé~ _ c i
clas Lmtes do sexto mez de gestaçã.o tivessem 
podido dttl' a lguns s ignaes Lle Yida, p()t'ém a 
maior p<n·tc dos autores, MauriceéLU, J.3<Lude
locttno, Malton, Edévé, nãu pcnsa1·am que a 
viabilidade pudesse começar an tos de ·com
pletado o set 'mo mez. Foi nessas condições 
que T<tl'IJ ien fez a, scicncia elos pMtos realiz,~r 
uma con r1ulsttL admiravel, po1· um novu me
Uwllo de crlaç·ão d.os meninos nascjdos antes 
do termo normal, pelo incnbctdor o p 3ltt 
cev<t. Dc3de e .Sêo época , os facGos lJUblica
dos per•mittem pensar que o termo da v ict
bilida.de avança notavelmente .» ias o D1t. 
NINA RoDRIGUES, muito ao contrario, ponsLO 
que se devo ter por inacceitavel o prazo mí
nimo da lei , e nós os leigos, os profanos, 
1leamos perplexos. 

Note-se ainda que, üc accordo com a regrL~ 
o clies a q1o non comptttehw ~n tennino, o 
prazo mí ni mo :fixado pelo Projecto :ficarc'L 
élccrcsciuo ile um düL. E' verdade que o 
art. 346, I, pat•ece eoqul'tal-o, m cts lm, sem 
contestação, equivoco no modo de dizee. 
E' neeessal'io eme11LlêLl' ess L disposição, re
procl.uzintto o Proj eclo primitivo, art. 398, 1°: 
- P1·ovanclo- se qtte o mar~·cla se achava physi
camente ~mpossibilitado de cohabitar com a 
mulher nos primei1·os 12 0 dias elos 300 qtte 
P.?"ececleram ao nasc~mento. 

O prazo de 300 d.ias é accusallo t ambcm ele 
eur~o, apezar de ensi narem o3 mestres que 
a gravidez não se pr olonga, geralmente, 
alum dos 280 dias. A estatística do R~;;m, 
em ;J.O par turientes , nio vae além de 294 
dias; a de OLDIIAiii, além de 285 dias, e a ele 
RAYU , além de 272 dias (26). Os c:1.sos llUO 
exce-lem ao l:.tpso ele tempo incl.caclo nas leis 
llcvom sct· tülos, conse~uentementc, pur• 
cxcepcionacs. Ha. ostatisticas, bem sei, quo 
f<Lzcm cl'er· ncsS<L du1·açio maxima ac-ima dos 
300 dias, m :ts, <Llem de fJUC são l'<Ll'OS os 
CclSOS, ê Ccd VCI. llCCeS.'lü.l'iO diminuir, aimla 
assim, alg uns ditLS dos que se dizem consu
midos pela ge:~tação . E' observação de HrP
POCRA.'l'ES flUe JOULIN (27) ai.ndc\ aconscllta. 

E não é somen te isso ; nos casos de divor
cio, a separação dos conjuges precede de 
muitos dias a seutença que o pronuncin.. O 
mesmo se pôde dizer nos casos de dissolução 
da. sociedade conjuga l por morte de um dos 
conjugas, p :Jrque, geralmente, a morte é 
prodLizicla por en fermidades, mais ou menos 
prolongadas, qLte ser vem do 1Jar1•eira aos 
impulsos gene.,;icos. O mesmo aindn. se pôde 
UÍ ZCl' dos CaSOS ele annulln.ção ele C11Sf\mcnto, 
pedida por um dos conjugas, pois a sitmtçiio 
é a mesm<t que na hypothese do divorcio . 

O qus resl.n., então, pariL coag ir· o .l egis
lador a peolongae o termo rnaximo da d~n'a· 
ção dn. gravidez, q uanclo elle tem de o;:; ta
belecer r egl'as para o que ordinariamen te 
acontece~ Jura constittti opportel in h-is qure 
plttTimum accicltmt, non qure ex inopin.ato. 
(D . I, 3ft'. 2) . 

E o proprio illust.r ado censor do P1·ojcclo 
parece não reput:.~.r muito cur to o prn.zo de 
duração m axim<1. dn. gt'twidez, pois que se 
content.a. com 285 dias. DI:!. m odo que, com 
300 dr .s, o prazo ele duraçao maxima « con
stituo umn. ameaça de desho nra legn.l suspen· 
sa sobre a eabeçt:~, de t ::>das as sen l10ras bea
zileiras, pois que ninguem poderá provar <1. 
qu::tl dellas eaber<t n. desvent ura do ver pro
long:u·-se a sua g r;widez, fructo de um amo.r 

(26) Apud BrtOUARDEL cit., p<Lg . 175. (24) Loco G:tato . 

(25) Obra citatla,, p<Lg~:J . 180 a 181. 
(2i) 'I'raitrJ contplcl tl'c(C COttchement s , Papi ;:~, 

. 1866, p. 451. 
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legal, por mais de 300 dias » (28) ; reduzido, 
porém, a 285 dias, todos esses p erigos ces
sam·, como por encanto . 

E' verdade que sa appella para a in ter
venção dos pet·itos propssionaes. Mas, além 
de que seria dimcil ter á. mão esses profissio· 
naes nos reconditos sertões do nosso vasto 
pa.iz pa.r~..:amente povoado, cu não lonva1'ia o 
legislador que adaptasse o perigoso alvil.rc. 
O já tantas vezes citado BROUARDEL, mcs
tt:o eminente, cuja palavra deve ser ott
V_Ida por todos os que profes.~am a scien
eta que ello professa com excapcional 
mestr1a, D?S adverte de quo , « são incon
st<~n~es os stgn ae.~ que sorvem de base á apre
ctaçao da cdade d_o fo to . O po~o fornece 
apenas dados mmto vagos ; o mesmo se 
deve dizer do comprimen to, c até da autopoit~ 
dos rocem-nascidos ; embora saibamos quo 
o ponto de ossificação do calcanoo se mostra 
no quinto mez e o do h11ll10l'US no setimo 
existem val'it~ções tacs r1ue este:; l:;i.g nt~os nã.~ 
pod~m, pot' si s~mcnta , format' :-, opiniãu do 
pcrlto » (29). S1 os competentes nu trem du
vidas, mais dons<ts devem el!as se accu mnla r 
deante dos que não adquiriram aptitlõos 
espe~iaes . M~s, ai n_d!1 suppondo que qualquer 
medico esteJtt llaiJthtadu a clctm·minar com 
exactidão, a edade do feto , suppondo que a 
tabella fornecida pelos praticas não sol!'t•c 
alterações, repito, haveria. sempre a dimcul
dade de encontrar um profissionn L ao lado de 
cada parturiente. · 

Aqlrma:._ o DR. NINA que a sm~ proposta do 
mod1ficaçao no modo de detet•minal' os praws 
extremos da graviüc·z com applicação á. r egra 
pate1· {s est qitem juslce nupt·:·w demon..stran t, 
eqt~ivale de modo clw·o e manifes to a dispo 
sições em vigo1· do Oodigo Civ!l Aust1·iaco e do 
p1·opr1:o Oocligo AilemcYo. Nao obedece , po;·
tanto, a uma simples suggestao de estudos 
them·icos, sem justificação nos precedentes 
do direito civil (30). Pt'ÇO permissão para 
disson t ir. O Cocligo Civi l Allcmão em nada 
patrocina a ionovação proposta nu si ,., pa· 
teocina, tam!Jem o PnJ_iecto não a cnntmria . 

São esLas as palanas do Cudigo Civil 
Allemão, ttrt. 1.592: «Reputa-se periollo Ja 
concepção o tempo qno decorre<lo 181 •' dia 
anterior ao ntt~c i ruentu ao 302°, comprcltcn
deodo-se nolle tll n to um como o ou tru dos 
dons dias indicados. Estabelec!do quo õt 
crcança foi conechida deu t1·o de um espaço 

(28) Direito, vol. 88, p . 2 l. 
(29) Ob·r. cil., p. l8l. Vê-se que SAVIGNY 

não se achava llluito alongado da razão, 
quando pens<tV<t na inconvenicncia d entre
gar-se f~ decisão <los peritos ma teria que re
clama a·firmeza do uma reg.·a inamo l;.mv I. 

(30) Dire·.'to, v o l. cl t . , p. 25. 

de tempo maior do que os ~02 dias quo pre
cedem ao nascimento, cons1dera-se em favor 
da legitimidade do fi lho (do gilt ztt Gunst 
der Elzelichkeit de~; Kind'es ) que esso espaço 
de tempo é o periodo cl'?- concepção . >~ 

O que permitte o legislador allemao? Quo 
so po1sa contestar a. Jeg it imida•.le do filho 
nascido 18l dias dqpuis do casamento de seus 
p1'ogenitores, ou dentl'o dos 302 dia.s seguin· 
tcs <L separação dos corp~s ~ Absolutament~ 
não. Que decidam os pP.ritos p1·ofi.ssJOnaes SI 
a creança, que não attingiu a esse b rmo -~e 
duração maximll., foi engendrada por umao 
leo- itima de seus progenitores~ Ainda menos. 
Q~o os filhos nascidos antes do _ termo mí
nimo possam, pelo laudo <los per1 tos, ser l'C-
put.ados leg i timas~ T;~n~bem não ~31) . . 

O quo sómente é IJctto 110 reg1men do _et· 
tado c._ digo e prova1· que a Cl'eança nasc·tcla 
depais dos 302 dias seguintes á dissolução elo 
casamen lo e producto de uma ttnicYo legitima. 
Esttt ~ol ução !'1 Ll ttda em bene(ic·!o tla legitimi
dade. !VIas t<LmlJom mu'~ ta .L pr·ova pare~ o 
mesmo eJI'eiLo é '~dmis~ ivcl no systenn do 
l Jrojcclo . Leictm-se 03 al'ts. 344 e 346 c se 
VC l'ri que o Projecto não acceitct contestação 
<la legitimidade do ftlho nasc ido dentro dos 
300 dias posteriores ú. d~ssolução do casa
mento, á separação doR corpo~ ou ao ultimo 
dia em quecollabitaram os conJuges . Defende, 
assim , a lcgitimidadC' de quaesquer ataques 
aventurosos . Mas não in terdiz que os inte
ressados demonstrem, como for possível, que 
v, v ida · intra-uterina da crecwça excedeu aos 
limites traçados na lei. O quo fui estabele
cido em beneficio d::t legitimidade não pre
·tcnde o Projecto que se volva contra. ella, 

Mesmo o Codigo Civi l Austrüwo, art. 157, 
embora admitta, em contral'io ao allcmão, 
que se prove, com exames poriciaes, a logi
timidaue dos nascimentos prematuros sobre· 
vi nd os antes do sot imo mez da g-estação, não 
o!fercce animo ft·aoco ü. innovaÇ'ão, pois quo 
f'acu lta a intcl'vcnção medica somente depois 
do dccimo mez ou a11tes do setimo. Em todo 
ocas<>, Set'Ü~ 11ITia voz unlc'~ em frente a um 
numero considoravel do vozes oppostas . 

Pudemos, pois, repet ir com Teixeira do 
[?!'citas : « 0 .3 prazos qne temos adaptado, elo 
dez mezcs no rnaximo c seis mczes 110 mi
nimo são, com pequena diJI'eren(;a, os üe to
tlos us codigo.J o os do di l'e i to romtwo » (32). 

(31) <(Porque '~ creança mtsciLla antes do 
181• rli,~. em regra, não ú viavel, dizem as 
Actas, IV, 46 1. » (ENDEMANN, E infuehnmg, 
II, § 194, nota 13:-W eil ein von clen 181 Tage 
gebo;·encs Kú1(l ohnedem n ;'cltt lebens(aeMg 
ist. 

(32) Esboço, no ttt ao.· art.-. 229 o 230 . Ve
jam-sJ os coüig-os civi~: fra.ncez, art . 312"; 
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Ainda o moderno Projecto suis~o, :.wts. 277 redigidos sob a inspiração dessa doutrina ~ 
e 279 mantem os malsinados prazos de 180 e não remodelados quando preponderou a opl-
300 dh~s. nião advei'Sa (34) . O art. 359, por exemplo. 

· O ponto · de vista medico não póde ser ? em seus term us amplos, abrange todos os 
ponto de vista juridico. O medico attencle a ·filhos concebidos antes da união legal dos 
evolução biologica do feto, o jurista às con- paes, c legitima-.os sem S;:J preoccupar si são 

· dições de eshbilidade da organiza,ção social. simplesmente naturt~es ou esl?urios. . . . 
Emqu11nto os m~dicos po~cm. discuti~· ~per- A1·t. 370-SegunJ.o o P.ro;ec!o primitiVO, 
ma.uecer em dtvergencias IrreductJveJs, o a investigação da paternidade é admissivel 
legislador tem que tomar uma res~lução c (art. 427): · 
agir como si já estivesse senhor da mac~es- lo «.Quando o filho, que pretende fazer-se · 
sivel verdade. rcconhec~r tem a posse continua de estado 

Vem a proposito recordar umas pah~vras de filho n·~tural da pe>~o::t cuja paterniclad!=J 
sensat!~S de DRAUAND (33): «0 legislador, to- reclama. » · 
mando os termos extremos indicados pela o p 1·ojecto roviBto, alterando ligeiramente 
sciencia como senJo os das mais curtt~s o os a fórma conservou intCtcto o pensamento 
das mais longas gestações humanas, CJ!locon cxprJ:::so' nes.·o dispositivo. Doélal'<J. que os 
a concepç·ão entl'iJ o 18Qo c 300° dia quo pro- filhos ill ort itimos tem acção contra os seus 
cedo o nascimenta. Est .1 so!. ução jurülica do paes p::u·á' 0 t'ecoohecirncnto dtt filiação: 
pi·obiemn. ('oi, e e s_erd,_por muito tempo ~cincl~, . lo (( Qu:w.~o o filho, quo pl·etend3 fazer-se 
crilicáda pela scwncza pttra, qtte , al·. as, nao rcconhecm', te_m a posse conlinm~ do e~taclo 
tem 1W!lho1' para clm· em stlúst·.'tuiçao; mas, ua do 'fllho llt~tuml da pessoa cuja patermdade 
realidade é uma verdade jurídica quo se reclam.L » . 
impõe e ~ontra. a ~iual não podcrit~ prova- No Projccto actual não existe um disposi
lecer, em tal COLlJUnctm'tt dada, um<~ ele- tivo corl'esponilentc, o quo no meu entonder, 
iuonstração scientifica, por mais soLdamente impo:La gmve Ltcuna. _ 
estabelecida que se a possa imag[nar. 0 in te- Allcgou·SC, para justificar a supprcssao 
resso, a segurança, a paz dtt fctmilia exigiam indjcad:t, cgte não ha posse de estado, em 
que assim fosse .» ge ral, e, ,muito menos, de filho natural. A 

A1"ts. 361, 364 e 306-Alvitra o Sr. A;:;eveclo ussa a~serçlio opponlto 0 cnsil}O de mestres 
Marques que se elfectue a fusão des~es tres eminentíssimos. 
artio-os. Não me convenceram as razoes quo Djz DEMOLOlliBE (35) : «La p :J s.>ession d'état 
exhfbe S. Ex.' o que sinceramente deplOro. est une Yél'itablc roconnaissance. Lorsqu'un 

E' um dos bons prece itos de rhetorica lc- hommc a c.mstammcnt et pub1iquemcnt 
gislativu. que cada pensamento, eadtt Qrdcm t ,·aité un cnfant comrnc s ien, lorsqu'ill'tt 
tenha, sempre que fo;,· possivel, o seu cnun- pr: senté romme tcl dans sa famill<.", dans la 
ciado dis\incto. E foi, naturalmente, parét sc: ciété, luril!.ttt'l1 !ui a donné son nom, _lors
obedecer a e3sa noema que o P1·ojecto des- qn'ill't~, cn sa qua!ité de pere,. touJours 
tacou as tres proposições cnj<t reunião pede pourvu it ses besoins, à son entretten, à ~on 
agora S. Ex. éducation , H est impussib1c <le ne pas d1re 

o que é necessar~o, IJC!BO eu, é o r~sta.bc .. r1u'il 1'a l'cconmt.» 
lecimento ela doutrma lthm·u.l e ecluttattva Djz CJMGALI (36): «A nzi, como ben osserva 
do Proj&cto primitivo c consci'Varltt p~lo r~- il GAnBA, i l possesso di stato é senza para
visto seo-undo a qutd toJos os filhos Illcg1- gunc maggju t•u gual·entigia. di ci<'C?Spczione 
timo~ podem S:lt' reconhe~idos . Por esse meio ncl funnaesi l'upjniono della proprm pater
alcançar-se .. hia não sómentP. com:el'var a dou- ni(; f~, di 11 uanto nun sia il ricmJOscimento fur
trina tradicional de nos3o dit·ci~o, melhorall- mtdc della medcsima, chc infine dei conti é 
do-a, aperfciçoando .. a, como atr:; se apag-a- un attu momentaneu ccl isolato, comunque 
riam certas incongrueucius cntec art.igos no siano sulenni lc formalit~t; giachü mppre-

italiano, 160 ; austt·iaco, 138 (7° o I 0° me
zes) ; allemã.o, 1592 ( 181 o 302 dias); port;;l
o-uez 101 · de Zurich, 648 c 6,19 ; ,: o cantao 
dos Grisõds, 57 ; do Pcrü, 4 e 5 (seis mezcs e 
305 dias) ; hespanllol, 108 ; cllileno, 76 ; <~e
gentino, 71; uruguayano , 191 ; mox1cano, 
290 · bolivjano, 160 ; venezuelano, segundo 
R. ~E LA Gn.ASS8RIE, p. 103 ; direito russo 
(180 e 306 dia~> ), segundo LE!m I, p . '71. 

(33) Grande encyclopécUe (1·ançaise , vb. CuN
.CEPTION, 

sonta il convincimeuto diuturno, costante, 
ripetuto dcl padec riguardo alla prolo che 
reputct propria, estrinsecato inatti., tratt~: 
mmJti e paroie, che va.lgono cert<~mcnte pm 

(34) Esta matcl"ia está PI:otidentemente dis
cutida no di :·curso profer1 to pelo Sr. Esme
mlclino Bandeira, na Camara dos Deputtdos, 
ses.>ão do 15 ele mtwço deste Mno. 

(35) 'l'ra·:té ele la fi.Z.iaUon et de la paternite. 
(36) Nttova fase clcl cliYitto civile n . 99, 
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úcllc scmpl ici paro lo, pct· 11tmnLo rivcstltc 
da fiJí'l110 so lenni. » 

B UFU llllt mo~tt•a, ·e um at•g:uml\n Laçã.n ll'l'O 
dnctivol, que a lei deve liga1· ;i, posse de cslt•
clo a Jbosrn t~ ful'Çit jurídica que cmpresttt ao 
reconhecimento volun tario (37) . 

Para não me tornar prol ixo o·iatigante, 
deixo do citar B.ItRANm:R, Durn.JJ: LA Toutt, 
VALJ':T'l'l~, RlVE'Í' c outros , mas nil.o . devo 
ctthu· o parecer de PLANlOL nem o de L.\u
lU:NT . 

Pondera o primeiro , examinando a doutri
na de DEliiOLOMRB acima citada : (<Sll'op;nion 
de tVl. Demolombe n'est pas compatible avoc 
lcs t extos actuel:;, ello r éprésente, tout an 
maios, un e solu tion désirable de r eforme 
legi ·!ative (38). 

O srgunúo i n ~::creveu o p1·i ncip lo nos 
ttrt~ . 309 c 322 do seu Avant P roj et . 

Finalmente o Codigo Civil Hespc.nlw! , 
tu·t~ . 1:15 o 130 e o Ptn·tuguuz, art. 13() , 11. :? , 
CO II SidC.l'(OIIL 'o puBSG Üu C~J (. aÜu J) L'IfV:o ~Ufll .. 

. (•i.enttl p lLI.<L 0 .l'C<'UitiLCC: i!lleJltU ÜH'Ç'tHlO d.CL J.l<V· 
tcl'nilbdc i llcgi[.in:ta. 

Dol'eJU, düélll Lu do CfUC :.tc:a.IJO de ex pu·!', 
co. St' l' os ma.! entetitliuos cscrupu!os q 11 e 11 .. 
zemm dosap pm·ec~w o n . 1 do art. '150 do 
P ·rojcclo 1·ovisto. 

A rt. 371-Pl'CVa!ewndo a dOULl'illlL flUC 
]ll'op u .~no , da igualdade dos filhos i!l.)g·i Li
mos. é necn.;sario c!iminor as u ltima5 p~ola
vi·as deste a.1· 1.igo:-ou incestuoso à soltei?·a . 
O tn· t . :~70 deYc Wl' <~penas um cvmplc .. 
mc1~tu do ttrt. 350, ao qmd dê mLLis largueza 
O Vl )..\'01'. 

Niío quol'o di sc.tLI.ir ago1'a n q 11 0stão do r o .. 
COilhCcimcn to do:J Íll CCS tiiOSO:J e cluS atlultC· 
l'i nos . J;i, o ·fiz; pcrantó "· Commissuo üo .. 
Vm~c c t lm o pcmntc a Ca.m::;ra. o lizceu.tn, 
com muito beillio o fol'ça, o ;> Srs. Esmcra l
(/ ,"no JJanrJ.e;?·a u Vergne de Alweu . Direi 
apena.' , repetindo MoMMSEN J; KI<: LLim, 
que sómcntc urn sentimento dooutio 
l>úde fa zct• hesitar entre as ·tlua.s soluçõ s: ou 
a :;upp!'ess1'i.o d •.qucllc que nt\scctt contra o 
úiroito ou o reconhecimento leal do facto 
cunsummLLdo. Esta u <~ si tu ação t:1oto par.1 
a mãe que cah iu em f~lta ll1ta,oto P<U'tt a. so
cicdll,t.le. E, como a primeira. ti as :;oluções 
deve se1· l'epell ida por criminosa c baebarr, , 
não nos resttl escolha . 

A?'t • ..,73-Não 1'e1mto procódcnte o que 
anlemn. o Sr . Yiein~ F erreira com rc!aeão a 
este artigo . p ·,·ocm·a e !lo evitar r.s • con
seqllencit~s immecliatots da inita ção que 
11ócle, t al vez, assenhorear-se do n.n i mo do 
pae consLt·;uJgitlo a l'econhccer o fillto , c, 
para ,s~o , ÜLcult <t n. separação. N~•) ti 

("7) R.e('onne socic•lc, 16 mal l 8~G . 
( 38)"1.'·mitti, I , u. 2.293. 

ncco~swio r ucol'l'OY, desde logo , aos meios 
extremos, -que naturalmen te compro
IU 3'GLeriaJl1 m fl, is elo quo l·csgutn·dtn·iam n. 
sorte do filtw no que dependesse da boa 
vontade do pD.c . 

Art. 388- Applicmn-sc tt este ttrtigo as 
ponclera.ções feitas acerca do <wt . 373. 

A?·ts. 398 e 399-A proposito do aet . 0° j li. 
chamei ct o.ttençio da Comm.issão do Se
nado para estes artigos. AgorD. me r esta só
mente accrescenbr que é indispensa.vel , á 
vista do systema adop ta.do pelo P?·ojecto, 
suppr imir as palavras fin ·tes do n .. II do 
art . 399 : -resultan te do casamento. 

A?·t . 419 , II-Eni vez do mttlhe1·es devo 
dizer-se conjuge. 

A1·t. 434 \TI- O systema elo P1·ojecto é, 
sem duvidn.., mais garan t idor dos interes,es 
Llo menor do que o proposto pelo Sr. N. 
Itagyba . 

1l r t . 4 ''5 -E' inut il "" emencb do S1' . 
/V. Il r!!J!fÚr.~ .1~e~ ptú•bo que " llclH<t o caso da 
perJIWl(; , pJr•tuu o ~ d u u ~ co lltt•adi!S (compea e 
vc111l" o teoc:t) SJ rcg11lam pelus mesmo:'.! 
pl'incipios (<u·t. 1 . 165). Na parte em qli :J 
snbstiLne a fonnalidadc da pt· . ~ça prcsid idt~ 
pelo juil J1o·L· um simples alvará, creio quo 
n;:to ü tttmiJcm n.cccitavcl, po1· não atteoclcr 
ttw to q un.ut o u preciso aos interesses do 
mc~noe c a té n.os da justiça . 

.4?·t . 489- Tem raz1\o o Sr . Yieim Fer
,·ei?·a. Regressr~odo o ausente dentro elos dez 
a.11no::: que se seguü·cm á abeetura da suc
ccsdiio defini ti v a ou tLi gum do seus desceu· 
dentes ou ascendentes, não se eleve coagir os 
r1 uc llordal' e>.m em nume d<L lei , presumindo 
tt morte do succcdon .lo o a falta do outros 
hcl'deiros pt·c t'cecntc>, a. l'e::;t ituirom o preço 
do que, em boa fli, <dion<tl'ttlll c consumieam. 
i\CCl'O$CC q uc o artigo dc c: la t·a. até que o~ 
bens se1ão r .Jstitu iüos no estado om que se 
ttclnu·em . 

O a·,·t. 563 do P rojccto }Jrimitivo não se 
peestttri:t tL mesma ccn ~ u rn.. 

A?'t . 4D1- Coma nil.o lta posse sem pos
suitlor , não acho l'Lizií.o na critica do St·. A:;e 
vedo J[arque J, cot'l'Oborada. pelo l::ir. Ita,r;iúa, 
(l UO oifcrCL:o , aliá;, uma doUnição de posse 
t1ue, nom er<t p l'ül: iso üize l-o, o p ,.imeit·J nã.o 
su bs.:l'CYCl'Üt. Ddin .iclo o possuidor, tem SG dttdo 
<t noção da posse. Si ú possuidor aquelle que 
tom o exe?"Ci!;·:o ele facto de um dos lJOdercs 
inlte t•ento8 elo domioio, posse u e>.~e mesmo 
exe1·c·icio de fa cto de wn _elos pode1·es elemcn
tm·es ela p 1·opr iedade. Nada. mais claro. 

Mas o Sr. Jl:;eveclo Jl!ctrqv.cs coudemna. 
t :unbem tt doutrina do P1·ojccto, pol' não lho 
Jl lU'C C'Ol' nem ·ocnlculeü·a , nem m ode1··1w, nem 
p 1·ecisa, e in roca,em apoio elo suas asserções, 
<L au t ul'iclacle elo lJR . DUAP.Tl> DE AZEVEDO, a 
do Cudigo Civil de Zur ieh, tu·t. 64, "·do Co
digo Ctd l All em.:io, tLl'Go 85 l e a do Projecto 



CODIGO CtV1L BRAZrLEif:W 

sui.; -'o, ttd . 9GI, :ts quttO::l CU.!IIUC!ll ::1. ato C 
rendo amai fmnca ltomcna.gcm. 

S. Ex. adopL;t a. doutl'iO(L qu l vê n:t pos>c 
simplesmente o pocle1· effectivo sol.Jt·c um_a. 
cousa., em op;1o: iç--ão a.o l'1·ojecto quo a cun.H
d.e:'1 a. ex fe, ·iodclwte ela propr-:edaclc plena ou 
lim-:'lada <I um de saus 11oderes elementares. 
L<tmcnto não pJ lce fallar com <t n10sma 
sc.:;ut'ttnç::t que tra.nspü· 1 das pa.la.v:as_do 
di t in cto Dopllttulo o do s·,·. con clltcn·o 
Du .\RTP. m; Azrwr,;oo. Si c;l'.ou con vcn· 
cido da. ;;up:Jrior-i l:ulc d:t doutl'ina dn 
YnERJl'\0, poe 111 e pm·u.:cr a. quo molho ,· 
traduz a. na.t uecza. CCJnomica. c juridica 
da. pos .o, a~i;ls sem acompanhai-a. em 
seu· ultimo> desenvolvimentos, não. dos ·o· 
nhc(:o o dissídio que !::iv a prof'unclo cntl'u os 
doutos, c stnto qun ha muita fot• c,n ll ) logica. 
c p;tsmoJo ce\bedal de crudi_ç·5.o Clll mui os 
rlos que dis[Htta.m ao mcstee Jn compa.l\tl·cl <t 
pl·d'DJ'Oilt:Í<L tlo;; oipiritos. (3 1). 

Nfto !ll'C tond > t\111 0V<tt' ltma lli ;c ii .~.,;~IJ fJilO 
p,·, ,te ter viso;; <lo in!;ct'111ill<tl'el. l! .:: vo 
:;nppo t· quo u meu moLlo de v .:1· c as 
l'ct<~iies om qnc o esteio úu wn hocillu:;, cx
llostos wmo íbeam nas Ouservaçües quo !H'n
cod::mtm o 1'nljucto priillitin>, c na R (} sposla 
;í. Far:nlu <~dc de Uit·oito do Rio de J<tnoii'O 
('l~raualh?s d<t Co ,nmissã.o E~pcc :a l da Ca
m :wa, YOl. H,pa,g . 75 a í6 .) A C.3S J mo· 
tivo <lCCI'CSCC U 11 O:J~l'u , qu3 111 3 diSjJCilS:l. 
a iiwocaçã.o de argu mcnt.os novu:>: -0 pre
clat'J pt'Cdidcntc da Commis.:>ão clJ Senado es-. 
crcvcu unm not ttnl monogt·a.phia. sobre o 
conceito c1.a po.· :c, onde f'az jn .l.iça ;l dou
tl'i na p:Jt·filll :tcltL polo P1·ojeclo (40). 

f:l il' V<Il1l-l110 C.lSa~ all lg<tÇÕ:JS Üe CXCIIS<L pOl' 
dizoe tão pouco om matol'ia. do bnh t•elo
vanci<t, e !JUO tKo rosist 3ntc se te n mo:;LJ'ttdo 
tl pcn ctraç:iio do., nnstec:; . 

.\ tlwol'i;t dp SAvu~NY, ass•J mbt•o n cJn
n,Jpçiio genial 1!:: umjovcn, par·ccc deflniliv;t· 
nwnl.c abandon;tda. Dcixa.m-n:1 de l<ul J o 
Codig.J C i vil tlC Z :n·ich, o Allcmã. 1 c o Pl',)j 'r: tn 
sui$;o, aos fliVto:; se <LIIi ·t o St· •. l ;~vc<lo .1fcl1'
IJ UC.~ . Mas ú Jll'.l .:; iso d:tt' um p~~sso ttlü m o 
il b;~llÚ J ilRl' O podO I' llliÜel·ia.l COlHO SC dOSpl'CZOU 
o elemento vulicional. 

(31)) No iltum n, SLtlllpt•J jllJ'idico, diz ENnE .. 
MANN (l!.,~n(uehntr;g, ll, § 26 , ll JÜt lG) apr·c· 
sJ<J t tt t :io gl'andc l'al'iedallo de opin iõc:> . O 
m::U\[UCZ Dr-:o LIV. \H.'l' em sua intcl'CS3anto mo
n grapil i<t (La rwssesion, Barcelona, l l :l-1), 
pal'l;;·t 0111 rcl'i.; L;i a~ llltLÍ·J <ttil.o J·iz tttla~-: ::;ó .. 
monto · nos apt·cscn ta um numero a .;s;l~ con
sldtmwel. 

(4fl) Ruy DAi UOSA, Poss•! d~ tl.:n;.:tus liCJ· 
soC!cs , H.io du J<tnoit·o. l!JrJO. 

Yol. J1 

Para u~ c:msas que, de Ol'din<t1'io, so gwtl' · 
dam SJ!J itS vista,3 v.O detentor, OU em SlH\ 
c<tilL ou em um r::~.m po cct·cttdo sobre o qual 
soj .t licitJ a todo o insb.nkc l'a.zet· scnt il' a sutt 
acçi·) Llc vigilttncia ou do tlolestt- a. pos~c 
importará "./JOLl<J>' z1ltysico . Para toL(<ts a.s ou
tl'<LS, tal p ::JJ.ce ó uma. iUu;ã.o quo so dc ;fctz a 
cacb momento. D:e-so-111. quo o lcnhado t• 
tem a l(l'um pJrlce pltysi.;J sobt·c a lo:Jha q11o 
deixou 

0

11 \ m:ttta p:tt':l. it• busc::n m 'tis tarde '?o 
Tol-o-In, p .>l'l'cntura, aquollo que possue 
1un pe.Jdio a muitas !CJLI:l.S de di:;Lanc 'tt de 
.;u:t re.lidoncia. act11o. l1 E o proprlobrio de 
t11u vasto cn,mpo podct'<Í., em consciencia 
dize!' qne cxJl'ce poder physico sobre todo 
ello c a. todo momento 1 A nega ti v a em 
todos este,; c 1. ·os impõe-se c, no emt mto, a 
posso é re:tl em todos e !los. 

Outl'a.S vozc.; !ta o podoe material sem que 
exista a poJ:'ic. O ca.~ador• :n·ma um laço o 
nollJ ap:tnha um anim11.l bea.vio. Tomou-se 
pos;uiclo:·. ::i i, pot•únJ, ntt ;u•ma.tltlh<~ ttvo~· 
mthiclo um <tn iJil<t l dun tcstLco, c nt1nun.ra 
este, n.p::zcte de proso , no domínio o posso do 
:·cu doao. 

Mas, a i nll~t quando o p 'dor physico e o 
motlo p::>l' quo :c nunif'cst<t a posso, não 5[llOl' 
i ;to dizer· ~i não quo o,;so ú o mJdo ltttl.JI LU<tl 
pJr que se c;ta.holcc::l a l'CIC\çâo oconomica 
cntt-o a. po~soa. o cet·ta ela se de cous1s . 

E a po3se legal que se transmittc <ws 
IL Jrdr.iros no mesmo instauto em que fallecc 
o succcdondJ ~ E tt po~;o quo se adqui t'C 
pala in ;ceipçito cliJ tiLulo tNJnlativo tia pro
pl'icd<tdc. segLmclo o no.;so rlit•cito actmd, 0~1 
a q1tc sr Lmn,;mit.tia pol<t ontr-oga clt\ oscn
pLut'<t, no cliroil;o antigo 'I Impor~al'io sem
Pl'C pxlet· p!1ysil:o s·JIH'C <t c;o u·m 'I · . 

O ca.minho rpw tL doutt·in <~ vae l;unazmnnl.o 
t~hl'in clo, apcz:t.e 11 ·.~ reluct<tncia.:; do <dgu ns é 
o flti J dc;coJ-tinou o cxtnwrdiLlH'io }lodm· 
lllOiltltl diJ YIII•:JUNG fjl!C S: nã.o UIU!llitl'.tnitull 
nesse tncido absintso de quo PAur.o puxou os 
pt' imci;·o:> no.; u SAYWNY cornplctou <L _uetli
dut'<t. E o numot•o dos conversos vao Llr<H'L<t
mcntc ct·c.,;ceni.lo. \VlNDSC IIJo:Jn, oão de todo 
t·cntlido aiml:t, conrc. ;a., cnLt·ot<toto: qnc 
tão val ioscts foeam as objecçõe; lcva.ntatl;ts 
pelo lloul.issimo t•om;.ni:;t tL da. Besit;;;vi/.lc que 
ell c sCJ viu l'ut'Ç<tllo a modiilc<tt' a .opi11ião 
antot•iot·montc cmitt itl<t em seu livro cl a~
sico sobeo as Pandectas, c, clepois de sali· 
c11 tar qnanto lla. tlo attra li cntc e ~~dueto<· na. 
t ltcoria. de YnERING, conc lue : « nao se po.le 
neg-at• ClllC as criticas de YriBRl:'>IG _á formuht 
de SAVIG:XY attingcm ao alvo ma.1s de uma 
vo:r,, n ou t ctm brm mu Sl :!l Li levado <L aban
donai-a, dopo i~ do'" tel' mantido mts odit,>Õ Jcl 
<tO ter i ores do~ te cJmpon li o» (41 ). ENDEMANN, 

( '11) l'wnldlu, Lt'a.Ll. iLal. § 157 11. 7. 
10 
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por seu lado, referindo-se â famosa contenda 
om que toma t·am parte BARON, PFLUEGER, 
KARLOWA, .J"{.ANDA, DERNBURG, STROIIAL, 
BEKKER. etc, reflexiona : «Dessa campanha, 
mantidl~ orJ jnariameote em gt•ande estylo, 
resultJu a eonsequencia pl'atica de se oppo
rein embargos ao poder exces~ivó da vo?ta.de 
individual, u isto tom uma unporLancllL dl.l
clsivtl ptwa a apreciação das fontus romana.· 

operada por ·accordo das parte3, e podet' que 
o proprietario dein de exercer, porque ou- · 
trem <tdquit·iu o direito de exerceL-o ? 

o pa.r tt a tlworüt modema. da posse» (42). 
As idéas trttnsformadoras do antigas con

vicções não fil'mam ~ou imperio sem lu La~: 
mas a. theorüt de YuERING parece quo .Ja 
penetrou no período da P<t•·.i fi cação pela 
victoria.. 

Examinando o modo pelo qual o P1·ojecto 
expõe tt theoria da .posse, no ta . o S1·. A. 
lllarqtws uma certa. wcongruenc1.a en~t·e a 
definição do art. 49! e a !lua!rfic_açao de 
11ossuidores dad <~ ao ct•edor 111gnoratrcw c ao 
locatario. 

Para arastal' qutt!quOL' suspcib ([() quo :nc 
obstino rm dofesn. el e um trabalho m9u JUL· 
gado defeituoso, recordo. que o concm~o d._. 
Projecto é como que a snnples traducçJo do 
que nos deu YllER.ING nos seus intenlictos ros
sesso?·ios (43) onde se lê : «Torna-se posswdor 
aquelle que poz ot~ te~ pôr, de fa cto,_ a cJu sa 
em posiçúo correspondente â p?·opr·:edade , )> 
Pa.ra GIANTURCO, a posse é tambom wn (aeto 
correspondente aos direitos 1·eaes capa::;es de 
continuado exercic/o (44). E PLANIOL repete 
a mesma idé:t. : sendo a posse o exerc:cio de 
facto 'do di1·eito de_ p1·opr.:edade ott de .se!:fS 
desmembramentos, na.o se podo appl ~c:w swao 
á.:s co usas suscopt ivois do p1·o. riedadc pri
vada. ( 45). 

Não est:~ dcsacomp:tnhado o f>rojecto, tu .;ta 
cmorgencia, como .acabo ~c. mos~rat· •. pat·a 
.tranq ui! lidado de meu esprrJto .. E factl, ue
pois di so, provar que o locatarw c o crcdot' 
pi.,.nora.ticio e .~ercem, sobre a cousa alugacln. 
ou"' emponhad<t, poderes q uc, em peincipio, 
competem ao proprictario. Ambos detecm a 
co usa ; p:n·a. tira L' dcll::t. os pro v <.' ito~ :~ . q uc 
oila normalmente se pres ta, o pt•rmou·o ; 
pal'a as~ogura.r o pag<tmento do uma divi tla , 
o se.,.undo. Mas, pol'gunttt-sc, quando o pro
prietario aluga o seu p·rcdio!não cede ao loca
tario direito seu, drl'etto mho t·cnte ao ~cu 
duminlo ? E <t detenção ou posso elo Cl'OtiOL' 

pigno1·aticio não impot•tlt <t. d_e~locação ºc 
um poder elementar do dormmo, dcslocaçao 

( 42) Eitt(ttehnmg, I § 26 noL<t 16. 
(43) Fundamentos dos inlerdiclos possesso · 

1'ÍOS , trau. i\.D!JERBAL DE CARVAl.IJO p. 2 1::! ; 
t l'arL ft·anc. 176. 

(44) lnstiLtt ~ione § 43. 
(45) Tmite, I, n. 9:J6 . 

Em ambos os casos, o proprietario destaca 
uma parcolla de seu direito c a tramfere a 
entrem. A prvprieda.de se de~mombra, si se 
divido, conso:,rando o pL'opl'ietario todos os 
poderes olemenbres do domínio, menos 
aquollos quo cxct•co o locatario ou credor 
pignoratício. 
N:~da conheç:o de mais claro. E' o omn'a 

ut dom·::nwn gessisse da lei 2 Cod. 3, 32, que 
tão bella.mento exprimo a doutrina de 
Ylli3RING. 

Quan Lo <i posso Llos direi Los quo só por s i 
fornr.cot•itL mater<a pam uma extensa disser
tação, limito-me aos seg11intes reparos. Ne
gando-~t. doixtt o Sr. Azevedo Mm·ques a 
companhia do Cod igo Civil ele Zurlch e do 
Projecto sui~so, que Lhe pl'CSI<tl'ttm apoio no 
começo do SL~~t expos ição crit ica <L esttt p:trte 
do Pt'ojccto. 

O coaigo do Zul'lch, art. 105, asoim dispõe: 
a posse de sm·vidões ou at!li'OS di1·eitos t·ea~s, 
que se manifesta, nrío em poder matenal 
sobre a causa, mas no exe1·cicio etfectivo e 
consciente do di1·e·ito de qtte se t1·ata, é prole
g;·cza, como a posse das causas p~·op1·iamente 
d, la, tanto p elo p1·ocesso ele injtmcção ( Befe
hlsve?"(ahren) qw•nto pelas acções possesso
rias. E este m·t igo,com osdous que so Lh ' se
uue;n immedi'.ttn.mente, esh subo·:djnado á. 
fn~ceipção da secção D: posse dos direitos 
(flcs:t::.; von Rechten). 

O proj3cto sui.sso, art. Drll, 2a parte, i.ltin· 
bem diz: Em male·J·ia de se1·vidões e de onus 
1·eaes, a posse cons·;ste no exe1·cicio e(fectil>o 
do cli1·eito. 

Resta-lhe o Codigo Civil Allemão quo não 
Cal<t si não da posse elas cousa.s . Para tt 
ttllopção dcs~e pou to do vista, influlram ra
zões do ordem pratica o não dout1·inarias, o 
q no Lit'a. toda a força. ao p ttl'ttdigma que se 
nos olferecc, pai<; quo o sy. ·tom<L sómcnte so 
applicará., r <tzoaro:ment:\, em nma l agjs~ação 
que roflicta. os pl'incipios todos da alloma no 
que respeita ao cU1·eito das causas. 

Quem disso nos informa é um civilista al
lcmão, cujas pala.vr:ts passo a transcrever: 
«0 simples exercício do um direi to, pensou-se, 
não csttí. oro condições do estabelecer, com 
scg unwçtt, o e~tado de fac to que exige a. no
ção de posso ; mas fo.i sobretmlo decisiva, 
p ltt'a pt'Ol)oJJdemr esse modo do ver, a consi
det•ação de qnc o princi io que impõe a for
malidade da inscripção a todos os direitos 
reac.· sobre immovcis não devi11 solfl'er 
quebr'i1. com o reconhecimento de uma pro
tocc;ão possessoria a direitos não inscriptos e, 
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consequentemente, pela permissão de umca- referencia aos dieeitos roaes é mutilar-lhe o 
píã,o s Jbre immoveis » (46). conceito, é dcspojal:a do seu fundamento ju· 

No systema do P'l·ojecto, admitte-se a usu- eiclico . A lei não protege a. posse, bem se 
capião de immoveis (art. 555) e a protecção compreilcnde, po1· ser a m~nifcstação ue um 
possessoria é concedida independentemente pocler material , mas por S:3r o modo pelo 
d'a, inscripção do dieeito que a l'ectama. E, qual um direito se oxerce, por ser a. visibili
não h·avendo conformidade nestes p1•iocipios da :le de U !Ll direito. 
que justificam a ausencia da posse dos di- Numa servidão de luz, não l!a um 
rei tos no Codigo Allcmão, não se a deve objecto palp~tvcl sob.-o o qual cxceça o seu 
exigir nas consequcnc.ias quo dos mesmos poder o dono do prcdio dominante. E <tssim 
emanam. noutros muitos casos. No cmtanto , vê-se 
·. Art. 492-0 Sr . r1zeveclo JI!Iarqttes propõe claramente a inconveniencia de negar-se a 

uma. emenda do rodacção, a quo oppon!10 possibJidacle da posse de uma servidão, 
apenas este r:eparo:-nem sempre o usufl'u- quando o Projecto cxprcss::uuente a reco
ctuario exerce o seu direito elo posse por nhoce. 
cessão do propriotario; muitas vezes a pro- ,.1rt.526-Emcnda additiva do Sr. k revedo 
priedadc é transferi~a m ortis ccw sa , por· rx - Marques . O proprio autor reconhece que o 
cmp!o, coni o o nu .~ do usufmcto. disposto no pr·ojec·LJ é sufiiciente para regular 

Art.:>. 496 c 497-Julgo proceclentc a, cri· as hypotheses a que se r efere. Sua emenda 
t}ca do Sr. A:.evedo JI!Im·qu es a estes ar·· é simplc~ esclarecimento que cs t<i, mo paro, 
tigos. ccndo dispensa vel. · 

Art. 498-Pareco ·mc boct a formul<L ·do Aclclitivo-Entro os al'tS. 529 c 530 do 
P1·ojecto c perfeitamen te cqui valente ü, tlo Projeclo. actual, seria util, penso cu, Inter
Sr. ·A.sevedo JI!Ia i·qw~s, cala r· o art .. 636 do P.roj f! clo pl'imit ivo, que 

A1·t. 499 II-l-Ia um defeito de cxpvessão cogita de unm hYlJotlwso in tet•ess·•,n te, prin
no emprego do possessivo sua. Mas não t "- cipa'mcnte ond e ba explon~ção elo via.s fer
nho que me prooccnpat· com o o;; moro da. t'eas quo porfnl'am muntanhas, e no mo
fórma. monto actua l om rtuc so csti.L fazendo effe-

Ad. 500-Sob este nnmero ::tpresenta o ctiva a conquis '.::t dos MOS petas aeronaves 
Sr. N. Itagyba uma corrccção de fórma ao dirigíveis. 
art. 499, que não me p:trece acceitavcL o Cudigo Civil Allemão, art. 905, não 

Art. 501--Emencla do reclacçi'ío pt•opost:l t.r-<tnscut'ou a. hyp Jtheso, inflnindo natul·al· 
pelo Sr. A~eveclo Marq ues. mcn jo pat'J. isso a c:·itica percucicntc elo. Ytm· 

A1·t. 508-0utra emenda. tle rodacção pro- RlNG ( 47), que paz em evidencia o erro dos 
posta pelo 81'. Azeved.:~ Marques. Penso que quo suppunham sJt' c::won incliscutivol do clt
não faltava razã o ao velho Pegas na. ogerisa eoi to roma.no ,~ illimiLctção da . propl'iedaclc 
quo mostrava ás palavras latinas, lardeando ,,~,sque ad siclera et infeTas. Argumentando, 
textos ele lei oscripta. em po1·tnguez. Mo.;mo a. princip<llmonte, com a fr· . 6 § 2 D. 47, 7 o 
expressão apgcl actit, ord. I ,81, § 3·• p~wcciu.- COIJI 0 dir~ i"o byzantino <\cerca chts minas, 
lhe oxcusada. Por mim, não :mbstituir·i a o mostr<t 0 grc>.ndo rJm~Lnista. ·que. no llil'eito 
adverbio logo, que significa immcdiatailtente, 1:,Jmaoo, a. proprjeda.clc do espaço aer·co e do 
em acto con1.inno, pela dicção latina in con·· subsolo so estende sómonte até on1e chega 
tinent·::. o ·::nteresse prati co do proprietal'io. Tão ra· 

Adct::t-::vo-Pe~~o á dout '• Commissão elo Se· cional c fund<Lclil, o a conclusão de Ym:: RING 
nado í;_Ue releia· os arts . 586 o 587 elo P1·o- que l<wo ;L Pl !<t :tdhel'i t·am ARNDTS HEssE 
.iecto primitivo o decida. sobre a con venicncict, 0 FRG~iL ' 

~ue aqui~l u lllbro, ,d? restaura_l~os em Ci llguicla.! Na Italia, as cco s ma.f de GAllDA <w artigo 
,w é'.rt. <>15 elo PIOJ~cto act~a.. · . 440 do codigo civil são um t1•ansumpto in-

A1·t. 525, § :m:.co-Enfrentamos _ nova·· to lli.~cntc das idéas do jurisconsulto tuclesco 
mente a f1~1es.ta.o da pos~J dos dteeil;o>, c tio PAMPALONI, quo esc ·cvcu um ~~ cmdita 
sobre a qualwsistc o Sr. A ~cverlo Jlfm·qucs. monugraplli<t- SuUa concliz ion e giu riclica 

O Projecto ni):o vae n.lém dos dieeitos ro :•.es. clello sp a.z·:·a cw1·eoe clel sottosttaloin d i r·' lto 1·o · 
Apezar de Yhe·1·ing, De Otiva1'l c do Senador mano ocLerno. A fot'IIJUl l~ de PAMPALONI é 
Ruy BARBOSA, manteve-se discretamente no umcL amplificação da üc YnElUNG : «A pro
terreno solido do conceito que adaptou: posse plicdaüo do csp<tço aereo c do subsolo se os
é extel"ioTidacle d a propriedade, cuinciüe com Gendo al:•\ onde o rec!.cLlUét o int dr.;sse do pro
ella em toda a sua oxtensã.o . Negal-a com )Yr·:·eta?"io, em •J'e laçao com. o tlso qHe e poss·:,vel 
__ \ (r.l :!;er d o immovcl de f)tt e se h·ata ; nas concli-

(4") E E. r: , Il ,_ 28 5 çDcs aclu.aes ela art. e c da inclttstt"'Ía humrma. » 
v 'NDEMANN, 1 tn1t! eM' Un.Cf , t:; ~ , 11. , . 

_ .que, em apoio do su::t a.sserçào, invoc:1, os, - -_-
!rloli'Dos , III, p. 477 o 489 c A clcr, s , p. 391. i (47) (Ewvres cho::s ies II . p . 105, 



-----------
!~ UABBA faz notae os alnurdos rnani!i:dos 

que resu!tcn'Í<Lrn da illimit,a} Lo da pt•oprie
d,Ldo usqtte a!l side1·a et inferos. U lll · pro
peietario quo prot 'ncles3e ver umn. ofl'ensa ao 
seu direito c pos~e corl'espondente, no fctcto 
<lo ê~paullarcm pussu,ros a milha1·e_s de metros 
acim:t de seu carnpo, ou no facto de so abriL' 
umtt galeria subtet'l'[tnca que paEse a cen
tcnarcs dc metros por baixo elo smt casa,com
mettor·i•t um gt·osso dispautoeio, pensa o 
egt·egio civilista (48). 

Art. 534-Contra a opinião do S1·. A~e
veclo lt1m·ques, penso que andou muito acer
tlLdameote o illustre Sr. Luiz Domingues, pe
dindo <L suppressão do § uni co do art. 619 
<lo l'rojecto reYisto, que dispunha: a in
sc1'ipçcío ?Uío indw; 1n·ova de dominio, que 
fica salvo a quem de di r· e,· to. 

Baseio a. minha convicção em dnas razões 
CJilC r eputo poU.ero.,as : 1\ tloclamndo o 
ar!;. 8130 do l'n~jcclo <wi;H"l, como o arl;. l.OO -l 
tlo l~n~jedo l'CI' ÍSGu. - que a -:nscr-:pç{[o de cl~
·re 'to 7·cal om fr-mnr rlc wna t'essoct f it:; ]7'1'-c;su-

1/lir que esse tüJ·eilo lhe pe1·tencc, o menos que 
·se poderia pens<w, confr'ontan Llo us dons pro
coitos, Ol'cL quo entre u.miJos havia ovidenLe 
<tníinomia ; 2"-, em face de nosm dit•eito a 
tmnscripção é modo de adqulrit· o domínio· 
dos immoveis, o, si alguns espíritos ttinda 
re lucktm em afl1rmal-o, deve-sD ao § 4° do 
~nt. 8° da lei hypo·theca.ria. de onde o Pro

i ccto revist.o ex&rahiu o lembrado § unico, 
em 1Joa hora supprimido pela Commi~;são 
do~ Yin+c o Um. 

Quo u. k 1mscripçi'io 6 modo de atlqu irir no 
dir·oito pati' io vigente, tenlto ])IH' n{~o duvi· 
d.oso. O tlorninio não se tl'~ws!'ero [101' ~Jimp ~ es 
cJT'c'itn tlus con vonçõcs . Vigot'U. entre nós o 
pl'i ncip .o roll lafto: tradit-::onibus e ttsocapionibus 
non 1Wtl-:s ?JacUs·ctominia rcrum t1'a11 s(enmlw·. 
A lei ,(decreto 11. 169 A, do 10 do jaJwiro 
tle i tl!JO, Mt. 8) submotto <~ fot·m ~llidu. _o da 
éeansel'ipção as transmissões entl'e vivos po;· 
·i;itnlo on nl'oso ou gnttuito dos bons susce
pLi v eis ele liypotllemL, sem o quo não v<Lierão 
contt·a torceieos. JJcsta oxigoncia tirou a dou
tt'iun. uma conc!usã.o :- na transtcrcnc~:u do 
dominio ~mmovct I! transcn:pç(ío s·uúst-iluc a 
trarliçllo. 

Con :·JOflliCilcia itTcc u~· avel, ]Jlll'(lne, si antes 
ela ttansc1·ipç>ão 11ilo se consi tJ.cr·;_L transferid u 
o rlominio em relação a terceü·o, bmbem 
não se pôde con.~lderar tra.nsfoi'ldo entre as 
P:ll' bO:l co·ntract ·.ntes, lJela ra~ão irrefeaga.vel 
de que não se conbecc dominio que não pre
v:tlcç:<t erga omnes . Nem procede a ai legação 
de que, ::;endu a lei pummcoto hypo·Lhccln·l ~. 
não ;;c pódn Lira.~ · dell a. um éL app lkação geral 
paea. o.- pl"i.neipio: fundament;~e .:> do direito 

ele propriedade. O dü·eito hypotbecarlo não 
póde deixal' do interess<tr immediatamente á 
organização da propriedade c ele so reflectir 
obre as leis que u. regnln.m. Depois, a lei 

não diz que devem sel' tl',Lnscriptas sómenLo 
as alienações do immovois que se vão hypo
thecar, falia de bens susoepti·ve-:s de hypo
theca, o quo imporkt d.zer - ele t odos os 
immoveis, e do quaesquer transmissões inter
v-ivos, o crue dei ao preceito a feição de gene
ralidade patente a todos os olhos que c1u·~rem 
ver. Fma.lmerito, o legislador encarregou-se 
de desfazee es3as dnvidas que a portinacia ia, 
aos poucos, amontoando, e, no decreto n. 370, 
de 2 de maio de 1890, explicou em termos 
procia .. s o seu pensamento: 

Ai:G. 233. Ncío opera seus e(fe--los a respdo 
de teJ'Ceíros sinao pela l-1·anscripção, e desde a 
data cleUa, a lransmissiío cnt1·e vi·vos por t;'tulo 
oneroso on gralttíto elos -:'mmoveis suscepli·veis 
de hypolheca. 

AL't. 234. A·t'l:: Á 'l'RAN:>CHlP~:Ko, os JWFE
Juoos AC'l'OS SÃO SIMl'Ll;,• CON'l'RAC'l'OS (~UE SÓ 
Ol3IUGAJ\I AS l'AR'l'ES CON'l'B.AC 'l'AN'l'ES. 

Depois de linguagem legislativa tão clara. 
e positiva, são super!luos quaosquer al'gu
mentos ( 49) . 

Ninguem protenclcconverteJ' a inscripção em 
formal-.dacle depw·aâora ele todas as nttllicla
tles, como insinuou o SR. ANDRADE FIGUEI
RA, com applausos do Sr. Azeve_clo JJ1qxques, 
agoea expressos. O quo se pretende é, pura. 
c simplesmentD, fazer da inscl'ipção a tmdi
ção dod imnwveis. A tradição não transfere 
~ inão o direito do ti·aclcnte ; si os to não tem 
d.iecit.o, nenhum direito tl';tnsmHte. TmcWio 
n::J~il amplius l rans(e7'1'C d ebc vcl potest cul ewn 
qu ·i accip it qttwn est apwl ewn qui t1·aclit. Do 
mesmo modo a inscripção; si não traduz 
a ver.Jade jurldic;L, annulla--sc (Proiccto 
al't. SGl) . 

D ir-se-h a, porvon Lul'a, q uc a tradiçcío não 
ü modo de tPan~fLJ t•it• o d1>minio, porq uo não 
pr·od uz eJfGito quanllu re tLliz~tcb tL non I lo
mino ? Em dit'..; Jto paLt'lo, como nci di
re ito romano, ningucm ousttria aillrnnl- o. 
Como L\ então, que ~c contusta á inscl'ipção 
o seu va lor Lle tnuliçcTo solemne elos immo
v eis, pela razão do não o pomr irromissi v oi
monte a. translação do dominio, quando é ra
dicalmente nullo o titulo ou -ausolutamenGe 
incapaz o alienante ? E o ~•rgumcnto assim 
f'ormula.do nem a1.tendo a que a inscripção 
não se faz em abstrcLcto, c sim concreta
mente elo um titulo transltttivo ela proprie
dade ; u a que , purt;w Lo , si o titulo inscripto 
t) radi calmnuto nullo, vici.ftcla deve estar a 

( 48) (Jn•Jsliuni cli d·iritto. civile1 l 
(41!) Veja.-so,toLlavüL, esdtL discussão no vol. 

lJ ., 141!. V elos 7'ral;alfws, pag . 328 c ;,;cg 
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inscripçito e ntts con dições de ser l'ectificacln. 
ou annnllada.. 

Felizmente a conclusã o da cri t ica. peopõe 
um alvi tre accoitavcl. - o de ::mbs ti i.nir-ilc o 
n . I do al't. 53-i po la emenda. elo Sr. Barbosa 
L ima. que roprorlnz o 1-'J•o.feclo pri.mitivo, 
a r t. 605, a, sttlvo quanto ttr> pal ttvras ílnn.cs 
-ela silttaçi'ío do immovel. 

O restabelecimento do § uni co do art. 619 
do Projeclo revisto é que seria desastroso. 

Art. 536, I e III-Emen t1 1. elo St·. Azevedo 
JYianJ!WS m:tndu ueet•cscentar ao n. I ,: -
be1n como rts divisües amigrwe-~s homolO!](t(las 
JJ01" sentença OU ( c·. tas pOI" CSCJ"Íp l tt1"l! zlubl·:·cct . 
Não tenho sinn.o applrl,usos tt dar })Jl' e~te 
passo no sent ido de se f<LZOl' do registro 
predial a lü~to.t·h exactn, das mutações da 
propriedade immovel. 

Ni'í.o · p JSSO dizer o mesmo do accroscim o 
proposto pelo Sr. Weim Ferreira ao n. Ili 
deste artigo. que, por nfLo ftt·zer- menção d:ts 
?.-emissões , lhe p:wcce deficiente. JtL o St• . 
Anct?-ade Fi_qtteim h:wla lembrado a hypothesc 
(50) ; mas, evidentemente, quer se tntte ela 
remissiio <lo onus hypothecario, quet· dos 
propr ios bens do executado por ellc on por sou 
conjugo, t•scondente ou descendente , n:l.o ha, 
na. hypothese, tl'ansfcrc ncia. de dominto nem 
outra n,lteraçi'LO no ll.ireito de propr-iedn.do flUO 
deva constar do registro predial.-A slmpLs 
l citnra dos textos lega.es elucida :1. matel'ia 
som deixar a mais leve sombra de duvida. 
(51) . 

A remis::í.o dos lJtms do oxecuttdo podcr:t 
somente dar ensanchtv; p;tt•a subrogttçiio <los 
<lircitos do cxcrtncnte, s i nesse se ntido se 
tiverem préviamcntc cm'ubin tLclo o rlevedol' e 
o in i.el'ventor uuc lhe sttlvu os IJ ~ 1 1:::l ch ex
propriação forçatilt (5'Z). 

São estas a.s pcthwms do Projeclo pl'imi- . 
ti ,-o ar L 632 : - Aquelle que, <Üwante trinta 
amws, in·in /.eiTHpf. arnen/.e e sem oppugnaçao , 
po.~.ntc um immovcl. , a l.il r.tlo de prnprie/a1·io . 
..rlqttir c a surt )J1·opricdrule .\'em /.c1" necessi
clarte d e c., hibir lilulo nem de alle!far boa {ti. 

A srguntb pael;c do art . 55S do 1'1·o)eeto 
acl,ual corrcsponuc :-to ttl't. 635 tlo l'rojccto 
primitivo. 

A1·t. 578- Parece -me ob3cm'O este artigo. 
Confronte -- se com o a.d. 6G2 tlo .f>rojccto pi·i
miiivo. 

A1·t. 593 .- E' aocc it<wcl a emenda. el o Sr. 
il .;cve lo Jif,.o .. ques . Nilo tr~1· i r.t C[l.bimcnLn si 
üves ,;om sido conl!m:va.llos os a.rts . 558 a. SGO 
llo Projecto pl'imil. ivo . 

A1·t. 5D8·II- Cr cio que é necessario dizer: 
Os cmimaes domesticados, si ll:verem per·dido 
o habito de vollw· ao logm· anele cos/.wnavam 
1·ecolhe1·-se, c si ntT9 ex is tir ma·:·s assignala
menlo ela p1·op6e(laclc ct f) Lte se achavam sub
m etlidos. Ni:ío h~ eliiiCl'onça jnridi.c::tmelltc 
apreciav.Jl eu !.re animal manso -e animal 
domcsticaclo . Alüm disso , o uni mal. que não 
for assigott lado, c qne nã.o tiver o htt bi to do 
voltar uo log·at• designado )Jelo dono, tttl vez 
não se cbvn. considerar manso. 

Arts . 509 e 608- Niio deseltb t•o v::t.ntago ns 
n::ts emendas quo o Sr. Vie·:·1·a Fe1Te1:ra 
oiTcrece a estes a r t.igos . 

Ad . 655-Lombra o Sl'. N. Ilagyba quo o 
d·.'reilo auctorat nao deve ficar ?"est1 ··iGto ao 
tempo de 30 'am~os; (leve gosm· (la mesma ex
lensü:o clomin·· cal qtte o cli1·cito de p ropdcd({(le 
c •. ?nmwn . 

Tenho-me cuns !,::mtemente batido por c~t :t 
idüa, e quanto mn.is soiJl'o clla m crl i to mais 
mo convenço d J Slla justeza. Não ~~. porClm, 
a sutt defesa que tn tc1ito ücsc,wolver n csf.n. 
occasião. Qne i·o sómento aproveitae :1 oppOI'· 

A?·ts. 552 e 553-Purecem-mo lJem !em- tnnidcLde paea afTi ·mar quo o argume nto que 
brn,tlas as emm:das rlo Se. A~cvedo M"a1'fJttes MEDEIROS J-: Ar.r.uQuErtQUJ·: tira dn. consf.i-
a. r sl.cs tlo us a;n1gos. t uição con tl':L :L peepetnirltldc elo elil'e i l,o :t ll -

A.r·t . 555- Apozar tlo qtto allog-tt o St' . , tul'al mo ni:ío pn.1·ecc e . .J II V inccn t ~ . A Consti
A.:;-evedo Marqtws, 11lio O.ltou convcneitlo <ltt ' tuiç>ão, n.rt. 7.2, §§ 25 o 2G uistingnc o inte
incort•ecç>ã.o d o~te artigo, sob o ponto do vista rc ,Jse jurídico do:; inYcntoros industria.es do · 
t.lo di.reit:.> . Mas, apczar disso , devo tcstonm-- direito <tutor:1l. Ao }Jl·j melro cltama-pri.v1:
n lw.r-lhc os meus <t.!-lTacleclrnentos pelo juir.o teg io, c te m a c:1ut.o1a. de ace1•oseentar que 6 
tLU C externa sob r .: o ar tig-o correspondente do t.emporar·io . Ao seg undo cons t__r.ra cli·1·eitv , 
Projecto primitivo q11e lhn parece mttis pro- ab3tendo-s:; de cl<l.ssUlcal.-o nal;uralmcnto 
c·iso o mais clat•o n:t linguagem. Foi., p rr- para não tomar parto, inoppo :tunamonte, 
t tt nto , ociosa tt emcntht tl<t CÇ>lllliÜS:>ão J.·evi - ntt disputn. travad;t cnt l'o os .im•ista.s qne 
som. ainda. não se pnze1·ttn1 ele accorrlo nes t :t 

(5Ó) Vojt\m-sc os T·rabalh9s <h Commis:úo 
Espoci::tl d:.t Camam, vol. V, p. 23 1. 

(5L) Reg. 737, art . 54G; lei de !:i ele outulJro 
de 1885, art. 2; r<"g. rle 23 tio jn.neiro de 
1886, art. 19; doc . n . JG9 1\ , de 1800, :vtt . 14 
S 3; DTDTMO, Di1·c-: to hypothecario, 11 1 3G I . 

(52) JoÃo MüN 'I'I"liW. T'·rn ,-rsso d vi/. I s 7•1. 

qnestã.o, roalmcote difTi cil, do t.axinomia j lt
l'idicn.. Não disse, por6m, quo a. lempo1·m·i,,. 
dade seria um dos cal'<tctc.-i ;;tleos desse di
r eiio , como fo z com ()' .J2_1"ivil:!Wi:.g dos i 11 ven
tares inuu, tria.es. ,QS-ltm"íl7Jí:ro8~iJ"a '~ores, 
sã.o as pa lavra:fr.. ~~~Iil·ibí~ab, lgqsq~·~ra~assc 
cli?·eito pelo twrpo que a l ci llele1·midté1 

Q no cons~1ne~-cia.s se podo~1 ti_l'tW t .. · ~ 
ed1c l;o cn nstJin\: flt iJiJ.l ? Em prm1c 11'0 loWI.I' , ~ 

~ _j •• 
. f; ,., 
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que os autores não podem ser despojétdo3 du- possibilitla.lle dev~ c?n~uzi~, não á ~adrp.i
ranto a vida do clireito exc lu~ivo de repeo- nistmção, mas s1m a dtvtsao, que o~ . con
duzir as StHLS pt'orlncçõeil }Jela impecn:a ou d mino,; se t'ÍÍO os primeit'os a clAileJar . _o 
poec1ualqucr outt'J peocr.sso mcc ,~n i c o.J.<;~taob - p:omovce, j<i. LcnlLa:la. pJ!o art. 634.:. .• $!· 
so1·vaçã.o j;í. foi feita pJio Se. Jn>:t~ VtmTSStuo. poer•m, fot· in llivi_. "i~' ~l a couslt, ot_L nao utt-

l~m segundo JoglU', qn? a lei orllin::teia, a Jiz tvcl qt1an1lo dtvHltdil., o rcme_cl w . c il.clta 
!oi civ il tem competoncta p:u'<t llxw os lt- miuisttwl.o pelo:tt•t. 637. T~1do estct, IXH't_:nto. 
mii"es t 1;11 pol'aes dr1s5c di t•eit J, q ua nJo tt•ans- peoville.1ciado, se r~ n~ccs>t.cln:.lo ela sr.cçao II~ 
feeido aos herdeiros do titular. iVfa~ a Const i· cn,jo.~ textos on ~::t? mutots _o LL il.n Lagomco" 
tuição não eo:1ge o legis lado: ot 't linal'io a com os bons pl•incipws antcn'lOl'es. » 
ftxae um tempo limitad.o rlut•antc o qual Seria razo wel cst:l. CJJlcl.:são sl coutea . 
aosom os herdeiras uo au toe do direito que clla se não oppuz'ls>cm interesses valiosos 
files foi teansmit tillo por succcssão . A lei dos conLtomino-; . A cJusn. é divisível, mo.~ 
podcl'á detet·miltae que cs:;c tempo l:l :.Jjo. tio su1·gJm obstaculol:l ;_~ su::t. di vil:liio. Emquanto 
50 a.nnos, ele 100 <t nn ô..;;, de l.ODO anno:;. se espcl'a rtuo clL•.>ttpparoça.m ou sejam allm
Pódo tambem dctcrminat• qtLC al'cuiçã.o desse na.dos, s.;ria prcjudíclat que permanecesse 
direi to .·c peolonguc inclefiaidamcnte. inexplorarlo o bom. Mas, em desn.ccord~. 

No meu en~ender o qut> o leg i ~ !a.dol' con- os conclomiuo3 não podem offerecor n. um
stitu in te pectcnclcu com n.quella peoposiçã.o dadn de v is&as necessaria lt um'~ acção ?OJU· 
não foi declar<tratcmporaJ·iei:lade do dit•eito a.u- mnm, nem pollom d[) ixw <t cn.da. um a ltber
toral quando teansmi tt ido ao.; hcl'doiro;; elo dade de ag it• se~·undo entendeu. O recurso 
autor. Foi, sim, cximil'-SB de ragulil.e os::m é administr-aeo bem comrnum segundo certas 
face da mateeia., pa.ea que o legisl;,tcloe o1•d i- rogea.s fixas a qu.) todos se submettam. 
nario pudesse f.tzel-o ma i.; cle.;empeçada- A co usa ê in di vis i ve!, mas a venda no mo
mente, podendJ mcsm'J ir pot· te_utati va.s a tê meu •,o sceia de.:;::t.strosa. Os condominos o 
oncontectr a soluç:ã.o melltoe, fac tl1dado que se reconhecem, n concorcltm em esperJ.r mo
nii.o tel'ia si a Constituição cortasse, desde monto nnis peopieio, mas, ou porque não 
logo, a questão por uma. sentenç<t infle· combinam no mclhoe modo ue explorai-a em 
xivel. commurn dueante esse t empo do espera, ou 

Penso não ser um clespeoposito qu:~.nto pJrque, lJOl' su:•. nC~.turJ ;r. t, a cousa n~o se 
il.C::t.b:J do dizer, eomo I ig e irc~ re.>pJsta a um•t.' presta a LLSO e goso em com mum_, nccoss1ta~n 
arguições daqnclle foete e3pirito que se_con- de CJ.U C ,~lei LIE; fttculte um m•1o de conet
stituiu o p:darlino indcfcsso ela cJnccpçao elo liae os seus intet•esse3. J~sse mni.) é o que 
dieei to autot'al como sitnlJIC3l)l'ivilegi9. furnoccm os a1·tigos dBsta secçlo II. 

Mais deveria cLzcr ; p:m}m ta lvez nao pa.. Não prlltcndcm cll.es perpetuar os condo-
reces~em oppo l'tun~s poe set•om_ de _?l'd_em min.ios,mas proviclencia.r pa. ea que scj.1m ?OJ~
theortc:.t e e.,pccul ttt1 v a , s_em :tp :)JLCa.ça.o un· vcn ien temente ntil iz:l.llos, omq uanto ext~tt
merliata n.J pont~ questto nado, '~s oxp la. n rt- ~rem. A lei faculta peclit• a cllvisão, mas não 
ções que nec0ss1tar_ta fa z_et· .. Quo Jmpot' l;a.r!a co·we. A sua ela ;J.il:iclà.cle ll<t cr.rta cnsancha 
e~a.nlinaragora. !SI o _dJreüo nnt. ut'J.l 6 um pat·'à. L[Ue 01 cJtllominos e3colha1,1 o mo
du'etto rea l, um dtL'.'lto pcssJal, um du·ctto mrJ n to maiq asado para efft.!ctual-a sempre-
mix to _on un~ d_~ea ito in.tell<;_ct. ual? ,Qt~:t_lq~JCt' jnizo . . . . . 
que SO.J t a. opu11ao acccllta , n,vJ tmr:~c ,t J. 1111- Ar~s. G52 e 65J .- Ct•t l:te:t. o Sl' . 'Vt e·:ra Fe1·
possibilidade paea o leg t~ I ~V'lor de lur~_Lt::t e pot' 1-eim e.3t03 dous ar-Lig.Js, pol'que, a.pezar do 
u1~ c;lt'to numero de anno~ a llut'<LÇ<LD do dt- pa.rallclismo rlo a 1·t. 129, disti nguem entre o 
rmto autora.!. Agu~u·dum, po t·t ;~nto , mo- tel'mo 0 a cond ição · resolutiva em relação á 
lilor monçã.o pa.ra. o ex tm.e d:J~~e, peoiJ !c_ma.,-, propl'ieclad _: r csolLtvel. NãJ ce0io que a cri-

A?·ts . 61.0 a 6'!:G -· O Sr. ~ l . e uctlo .lfco ~ ,te, ~ ica se pJsa t'<L"~ o:~.volnten !;c faze~· so b osso 
p:lde a :m P_pr~s!ao Lll'stcs_ tutto·o; po r m~t1 vus runlla.mcuto. O Mt. 129 não eqnipaeil., em 
de ordem JUL'Ldtea., e, a te, pr~m c; t·rJcç:LO ÜCI. tudo os ofl'citos uo termo c os da con
linguagem imp .·opri;~. de qnc SJ sce ve_ o /'r!' - di c·ã.~ . 
j eclo . Nã. ·~ quero dt~cuw· a . quc.~l;ao stn_;.w . A. di stincçlio, no ca<;o rosit'icto de quo 
pulo belo J_Lll'l~Jco. A trupt•oprlcda.de da ltn - n.gora se trata , é ensinada peladoutl'ina fra.n
gua.gcm, . ~1 ox tste, do que nao estou con~eu- cJza, como s l vê em PLANror. (53) : « O di
cuJo, ~er_a. COL'J'tgula po1· 1]uem faz d,t pu1 ez ~ ra i~o de propriedado pódc ser modillcado por 
tla dtcÇil.O ll!na da~ ma_ s pt'osadas galas ele uma modalidade extinc tivil .. Si (o1· ttm termo, 
stras produe,·oo.J \t tte~'i.l.l'lél.S. _ a p;•op1'iedado tcmpur.1r,a. extingue-se para 

«0 !?ssonctal, dtz o 11lus~ro Doputarlo, e qu_o 0 fu tLU-O, mas sem 1·etroactividacle ; todas as 
a J'Ltza·J oxpt•essa no r:rL 6_40, .P ·.r c~ a, admi- vantvrens que ella t inha eJ.leado su IJsistem, 
nistr·ac;iio da cous:t, nao a JUSLtfica. Essa ra- " ... 
zão l~ , como a.li SJ vê, a impossibilidade do 
tt ;;o e uoso em c m11nwn . » Üt'a n.>sa im - (5:l) Tmité I n. I . 054 . 
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todos os actos .iuridicos rettlizados pelo pro
p.-ictttÍ'io produzem os SC!ISCffeitos pelo t empo 
que durou n, pevpriodado. Mn., si css<t mo· 
clt1lid:1do fm· WJtrt conr.liçrTo, n. peopl'iccl •.de Sll 
<tCIH1 ?'et·roactivamentc n.nnirJ uilctd.ct; su:L r éso 
!liÇão reage so bc'C. todos q no fol'am e,Jalimrlos 
durante a sua oxistencia.» 

O que se tem que oppot• li. osh douteina, 
segundo o menno P LANIOL, .é ctu J ella, n:i.à 
ac:wtel:1 suffic~entemente os d il'eito.s de tel'
c ' iros. E, sem duvida, men•_.s o.inda acau
tela a emenda.. 

Si a ca usa dct revogação peoexls l.e á o.c]ui .. 
sição, comprehenrJc.::;e quo a le i f_;,ç:t o o.d· 
quieentc suppoctM as co nscgLwn .·.b~ de sc 1t 
acto ; mas si a c:\u3·t é p.J>toriot· , so1·ia. so
bremodo injusb. E' esse um principio fun
damedal na theol'io. da propeirt l::vlc t•nso lu
ve l, cliz Cll!RON t (5<1). 

ZAcrrAmm ensintt c1ue «a l'evogação Llo. 
propl'jedado se rc ~Lliza. ex nunc rJuando oc
corro em vietude de um dil·o ~to pertencente 
ao proprietario, e ex tunc quo. ndo Sll realiza 
em vietude de direito pGl'tencentl~ a ou
trem » (55). 

Q11alquee das duas roge:;.s é boo. c jus to.; 
mas, como não ext.jnguem todas a;; ca11sa.s de 
duvidas, prefel'em outros diz e c· que a. 1·evoga .. 
çtío do domin·.'o terá sempre e!feito ?'etJ•oactivo, 
si nao houver na lei ou nos actos Jw·, dico s dis
pos·;·çao express(J, em contrario. !';' a Ltoutl'ina. 
do Esboço, ar t. 4.310, ([ilO o Pro}13r; to primi .. 
tivo acceitou em ~eu ttrL. 754, o qnc sat is·· 
faz plonamen te. 

Mas, si não se quize1· se.~.wi t• c:::sc caminho, 
m Jlhor será m::tnter o Frojecto actual, trans
pot•&ando po.ra o a.rt. 65~ o acl vento do termo, 
do que adaptar o rigor da emenda, por não 
abr.lr sic1uet' uma valvula para a causa. su· 
pervenientc. Flco.rio.m assim rell.igidos os 
dons útigos: 

Art. 652.-Reso lvLlo o clominio pelo in .. 
p1emento de condiç·ão on adve nto ele tei'lna, 
cntcnJem .. se ta.mbem, etc. 

A1•t. 653.-Si ,porém, se re>olvcr por caus ~L 
su pel'venierite · SOl' á o po>stütlor, c t e. 

A1·t. 703 -Este artigo foi indctido no 
P1·ojecto pela Commissão H.evisol·a do Go
verno que o extrahiu do Pro,ieclo Coelho Ilo
drigues, art. 1.546. Sua j;lstificação r esultn. 
das seguintes considcl'açõe.> . 

As sm•vidões a.pparentes donuncia.m-sJ 
pelas obras que tornam possivel a su t~ exis
tencio., como os aqued tlc tn, as janellas, o.s 
po·rto.>. Podem ter um começo de exi>tcncia 
em t empo determinado, e, deconiLlo o pra.z·J 
do a:t. 704, fixal' -se-hão juridicamente pela. 
usucapião seguLta da inscripção. Aqnelln.s, 

(54) Inslitw;ion·i, § 113. 
(55) Droit ci·vil français, § 278. 

p::n·ém, quo se não revelam por installação 
matoi'ial, não podem ter· um ponto preci~o 
no t empo , lto q11 n. l so l'efil'<1 o come§lo de s ua. 
cxistcnc ia pa.rn. os c rrei tos da usncapiã.o. 

Acceescc l]UO us pt•o lios se tea nsmittcm 
de uns p::t.t'O. 011 LrJS peopric tal'ios. O a.dqtli · 
rente vê o.s obras que <Lll'il'mam a ex istencia 
do. sonril15.o inici::tdéL Oll que ~ a ens:1ia. Nft. o 
qu m·cnilo q11e a. q ;; asi posse continue, protos
ta.rú. contt·a ella.. M'Ls, si nada vê que lhe 
inJique n. gestação desse direito a lheio a rc· 
ca.llil' sobre o seu predio, como é que se invo
éar<L a sua inorcia como fundamento dtL u;u· 
CtLpi:\0 C), I I(' O pl'CjUdiC<L? 

Tum, pot· :;,Lnl;u, justo f'IIU lliLmunLo a di~tin
cção d•J l'rojecto. As servidõ 0s appn.rentes 
pJdem a<lrtuil'it·-~e por usucapião; o.s não 
apparcntcs só so o.-; tabel.ccmu depois dA 
insc ripta.s, por m ::tiot• dint ul'nida.do que al
lcguom . · 

Art. 81.1- O art. 765 estabelece a seguinte 
rJgra : O c;·édoJ· antich1·etico tem direito de 
ee\er ~t cous::t. em sJu pJdei.', cmquanto a 
div itln. não f'or p:l,c•· ~t. Ex t·ingue-se , porém, esse 
clireilo, decorridos trinta annos da data da 
inscripçt'to. 

O art . 811 r op i'Jrluz a Uéa expl'cssn. na 
prim:ü ,·a pa.t·te tio art. 755, mas não a se
gun la, do qne resulh uma antinomia. 

Além d isso, h·l. uma obscuridade no artigo 
811 que con vieia desa :1parecJsse. A que ulti
mo caso SD refurJ o ~Ll'tigo ? SercL ao caso de 
não havet' PctcGo prolnbitivo do contro.cto, 
como Lliz o. IJcm logic t, ou a o caso em que o 
pr,Jdio foi anendarlo a terceiro, como parece 
dizol' a lettra d.o artigo ~ 

E, v ist o como o Cl'odor que u ,;ufrue dirocta
meot e o p t·cd io, pôde, p Jr força do a1· t. 811, 
retel-o inJefioidttmentc, p :wgunta Sfl : o pol' 
qua11to tempo po:!Jrá. r etc l-o o credor que o 
areJ nchl' ? Não diz o Pl'ojedo , mo.s não per
mitte QILO e.:;sa · sit uação se prvlongue até a 
c.J mplct., iudomniz:tção do cr·o.lm·. 

A :::mppl'J J~ão elas palaVl'as finn.e.> do artigo 
- m antendo, no ttltim o caso, o direito de ?·eten
çéio do immovel atcJ se1· pago-impõ g-se. 

Qu:tnG·J ao o.rtigo adllitivo qLte apre~cntct o 
S t·. A.:; c vedo i'Yiw·ques po.rcL sm· incluído ne:; te 
capitulo, p::t. t•eJe-me que comngra u ma boa 
pt·Jvüloncia, necessitando apenas maior cla
L'CZ t no. e nnncia.ç,ão ela. illt\t. 

r1rt. BiD-Não me p(Lt•ecc melhor do que 
a do l'rojecto l'Cr i,; to, al't . 957, ~L foemuh que 
p eopõc agom o Sr. A:;ever.lo Marques. Niio 
procede <1 objecção de q uc lú CCL'C Jamcnto dtt 
li lJo t•dade tlc co rl'tl·actal'. O que ha, peoso eu, 
é o. cli-..ciplina cb~:n liberdade no intuito de 
acauteht· interesse> leg itimas . E c.>sa mes
ma di sc iplina. in ~pira a emendo. . 

Nã.o ha certamente maior constrangimento 
ti. libel'tlo.dc das convenções em dizm•a lei, 
c<J mo no Pl'ojecto ruvisto, a.rt. 957 -na hypo -
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thcca posterior· 1u1o pócle se1· estr:pulaclo yn·azo 
que term·:ne antes do venr·imen lp da an! .:;rior l(O 
que em doc1ctar, comn fJilnl' '"omonda, q11r. 
o ~ r.redores llOr hy}?n t hcrtl.~ posteriores 11l7o 
p~r!.:m promnr·C!' f..Tr:ntç,ío s){n·r! o immovel 
rwtcs !lc veucidas rts primc :~rrrs . 

Eq11i valcm - ~e pm•f •itamonte as rl11:ts fur
mnla.•. 

A1'1. 820-Erro typo::;r:1:pllico. Deve U.izor 
'r. como no dccl'OGO o. 109 A, rlr: 1800, n,d. 10, 
§ 4°, 2a parl.c:- A noMficação ser' i (cita no tlo
midf.io insc.ripto, on pm· erlitrws, si o crcr/nr 
alti se nao ru:lrar . 

Aclclilivo do 81·. A..:;·cvcclo Jlfm·qwJ.;-« 0 P ·ro
íecto uftó consignou o s;1,lutar pri nd]Jio de N :I' 
licito ao dr.vcuor ou á sua mulhm·. ;w;; aRcon
dentes c clo:·ccnLlentos reun ir ou d:ir lançador 
aos bcn8. (Reg. 169 A, ele 19 rio jancit·o, 
ad. 14,§3o). 

N.:Lo consignou por duas l'[l.:r.õos ouvü:ts .lo:ssa. 
fitculdn.Jo de reuni!' o br.m penhorado nã.o (• 
um.n. p ~\rticula.rid:ltl c üo · nxr.cu ti v o hypothe
cnrio, pam ter Jogar obri;nuJo o:.do ~e ex· 
pnzoe o direito l1ypothec·ar'io. Em qualquet· 
execução pócle o devedor un alguma das pes
soa.~ indica·las fazct• a remissão ilo bem . O 
rog . 737, aet. 5-16 fui uesl.o JlO nto a. fonte 
mais proxima d:1 lei das exccuçõo.; (5 de Oll
tubeo U.o 1885), ad. 2 o do son l 'egul::~.men l.o, 
arts . 19 a 21, que, por sua vcz.for:,~m a fonl.c 
do cittLdo i.WL 14 s.s 3 tt 5 . Eis a. p1·imeira. 
J'azi:Lo. 

A Reg nnrl;t con. isto em qllc a remissão dos 
ben:> pcnl1orado . .; é um incldc11tc da execução 
fliiO eleve ser l'Pserva1lo às leis do processo . 
p ni :Lfl qua.ns fl C:mpro foi rr.g n~ado. 

Art. 8-12- Pareco-me rli sponsavcl a cme n
!lit d[l. Sr. A ~·evcclo Marques a c .;GI) :n·tigo. A 
cxp1·essão -lil!~lo- (• de siglliftl,a.ção con lie
dd;t, c ü :t cxpr·os ·ll.o propl'ia. Dcllo. u:;a o 
l'rojr!clo nos art ·. 534, 535 c em outrM, lw.
vendo i.l.í;!\ uma. cmond;t a.cce'ita pelo Se. 
A. ~cvcrlo Mm·q~t.cs 0111 quo n~se vocabulo é om
pl·egado com toda pt·opl'ieda ~c . Não pode-· 
mos evitar a. •incadtts na app!i .ação ela lei, 
nem devo o logisbclor mocllfica.r a sua lin
g1ragcrn, ao saboe dos iutm·pl'ctes pouco c.; .. 
et'upnl.osos, pois osLo,; aclml'iam me io du se 
desvia.t• dtt phra.se Icgn.l que viBn.ssc a.p ,_ 
nli:d-os . 

Arldil·ivo tlo Sr. Yiâra Fcn·e·:ra .-Tunho pot· 
in11til nm aetigo !lo CoJig-o Cidl que sedes
tine f;[mp lesmonte :t rcmcLtol' lrnJa. ccwta. 
JTI[l. tcl'ia. J.:ntra a.>l lei.· peoces3uacs . Som cs~ a 
l'ülnl s~i'i:o o assumpto scl';t sctupi'C, por sens 
e:.J,I·:·tcl.c:ees p~:cpondo e;ull. es, gcn uinamen'l.e 
procr·ssn ~. l. E ~·omo tal n~o tem i ngeo.3so no 
Cotligo C i v i I. 

Art..-1.000 , 77 - l•:I'I'O typtlgl'[tplt ico.Q II [l.lldil 
novo dur·rr/or u nJo ljl t:lllrln llll\' 11 rTI'rlm·. 

J11 ·l. 1. 098 - Este ar tigo l)arcce··lUO em 
deshn.1·mo:lirt com os n.u ter i ores e com os 
p l'incip;os l'ngn l;vlol'f'S rf [t ma teria. 

E:;!;a. lr ;•lccn o ;1.1·1 •. I. O!:JG t[ll(l n. oniraga clr 
ll lol nbj :dJ, ;1. Lit 11i u ri r n:·J' II tt :1 . lil.7. pr.•sun1ir 
co nel11 si'í.o do <Lc,·ordo r•, vor•l,n.nl.o. oiJr·i;;nlo
l·in. l:t1 l1\ 1l0 enn t 1·ar;l.o. 

O l ''l'r}cc'o p:irnilivo lJIIf'l' me ))iti'Ccr• t' IJIIO 
m:p1·im ia m:ti s claramente esta itléa 1lizondo 
n ) art. I . 1:33: d s ·gnrtt ele estar conclu ido o 
co11 t:rado u firmaria rt oúriqrtçao, cl.c:. 

Jll'las, f'Ol1IO l[ll i'l' f[ IIP. Rn j:l., r s;;e ô o pcn:-n
m~nl.o con l;:do ti!J [t;·t. I .000 do Prn.feéto 
Ud. ll 'Ll. 

O art . 1.097 docbl". lJI W n.:-: )l!l. I':.(\ J poLlcm 
afctstal' do Ki as eo n~OLJ ucncias do~srt pl'C
sumpi:fto, por uma. clausul ·, e:X[H'es:::a, r1uo 
tYaduza o dil·eito Llo i1.1-reponhmonto, ape:w,r 
ths i1l'l'ha'i . Ncst \ c:tso, IJOl'úlll, si o nt•rcpcn
d.rlo fol' o cuntt•alt cnte. quo dou a.s at•t·h;t;,; 
pced<: l-as-ln mn pt•o,·cit.u do outro, c si fol' u 
tt uo as rcc : hou o con tt·all nnln anepcnditto , 
lia de rc:-r itu il ·as em U.obl'o. 

Intol'l'em o ;ut. 1.008 c twcec.:c2nta qt to 
as arrha.s em dinh eiro sJ consideram co1nc .. o 
de pctgamcnto. As outras so rc;titnit·uo 
quando o cont1'a.cto fol' concluiJ.o ou 1ic:u· 
d<J,•feito, conti rJ t'ra o a1·t igo . i\'lus, si o con Lmct[:) 
se Llesfizm· po e ancpomlimcn l.o, devam-se 
appl.icar us regl'as do m·t. 1.007, cn ' o 
unico em que o i1l'l'ependimcnto é pet·mittidu. 
Si se de::; fizor poe cu!pa do <Juem do ll tts a.r
rhas, si motivou a re.si lis;ic, do convoniu oLt 
tomo r1 impossível a execuç?lo, appl i0il.r -::;e- il <t 
o prece ito do :Ll'L. 1.000. Si so dcsflí\Cl' o 
con tt'<tctJ por mu tu o il.Ccot•do, tleL·idi·l·tL c::; ,o 
mc:;mo accorüo sobre o dest.ino da,; :i.l'J'lt:ls. 
Como é, então, IJUO se dove nntendor a plu·.t::;o 
do art. 1.098 : Fóra esseco.so, elevem ser r es
til~r. irlas, quando o c:ontracto jo,. conc /.u·;,(o ou 
fiem· dcs(e1:to ~ · 

S:'íu ovidentemontc estranlt ".S ao dispo.· i
tivo as ulti111as p~tl:tuas: -ott ficar dcsfeit.o. 

Aindi1 conv il'ia io :cnogar si mc;;mo noJ 
casos em q nc n. •J a.l'l'llus Hão cJnsi:::tcm em 
dinheü·o não é licito acceital-as ·como prin
cipio de pag,uncnto. Ce1·tamon Lo lw. hypo
Lh dO~ em q uc a n:otu L·czu tl ·, prest:tç>ão r1 :i.o 
pcrmitte Ycr nas anllas um intci J de ~OI IL
ção. Em cvmpen .. u)io, outru.s h· , em (!IIC 
nada. :;o oppõJ a. q 11e a.%im ~o entenLl:t. 

O essencial, po1·ém, creio cu, ser:.t cl irnill <tl' 
as ui tima.s pal~tvnv elo artigo, segun ~o ;tc ab:.~ 
do indica.l'. 

A1·l. 1 .110- Deve clizot··SO fn fine: ... on :::i , 
infbl·mado, o n!To assnmiu. Nã.., lJÓdo se: 
omt·o o pf'nsamcnlo do l 'rojec lo, c.,mo ::;o H
rific:c do conf'ron i LJ dc~ 1.o :u·tigu com u 
1.110, II. A!üis [1. slmJ.I ICl:J leitnl'i1 denlll ltÜ lL 
a.us1'nch da p n·l.icu:~L ncg- J.t.i v a. 

111 ·1 . 1. 3:?.'1- Tr· ntlu :'. !lccl:tl'[l.rã.o clr. m:t[ ,,. 
rid :·.dr ) p:t.~ ..: <!,, [, :1. c iJ n,IILil.1' ·8C _.::_<.mrrHr:iJ1r'ç'i a 
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(:•.r·t. 9°), são demais as pabvra~-at' não de- pl'incipios mais gcl'a.e.< do tlieeito succMsorio, 
cla1·ados rlw-:·ores . convindo apenas étdditar-sc-lhus a ma teria 

A1·t. 1.3G4-Como oúscrn o Sl' . .1~cvedo dJ art. l.5SU elo P1·ojecto rev.i~to. 
Marques , f<Llta.m as ultimas pn.hv:·a.s deste Art. 1 .182- O que convem c1ue o lQgi s l a~ 
artigo: -foro civil. dor dec lare é ju~bmcnt~ quo o dom·::n{o c a 

Art. 1. 399-PJ•opõc o S1' . Vieira Fer·reira posse dos bens ~e tt'ansmittem , descle o mo
quo se CLclflicione a este <Ll'ti ."·o um pa.ragt' CL·· mento onJC1uc se ;:~.lJt·c a succe.,são, 11os herdei
pho , que afaste Ll<ts s -.; ciedades de fins iclea.es t'os Legitimas ou tcstamcot,u·ios. E' ,por isso,do 
o~ casos de dis.3oluçãu indicados 1:os ns. H, tolio improceL'lente a e menda do Sr. Itaguba. 
IV c V. Si não furem a.cceit~"s as emendas Transm·::ssao da herança.- E:>h seL:ção,pcnso 
q~JC apres?nt_ei <lO capitu!o das pessoas jur~- eu, não deve ser supprimida, como p1·opõc o 
rltcas.' u Jn chspons<~vel ad·Jptar se a pr·ovt .. Sr . Az;evedo 1liarqu3s. Solicitad(l. pelo natural 
de nem pro· ·osttL. Si 1Jrem <~ceei tas, porén: ücsenvolvimento das iliéa.s quo o PnJjacto 
nfLo se teni neccssid~dc deste~ resalva. ' vae aprc:,entando, o :;ea lagar proprio c~t;L 

A1·t. 1.443-DescJnheçJ « ·.s razões vaUo- pr·ecisamcnte imlicado. 
sas» quu o Sr . N. llagyba ex pendeu no s:m A critica de S. Ex., aliás, só mente rcc11e 
'l'·rataâo sob1·e seguros âe v;:cla § 12, ma..-; até sobre o a ·:t. 1.5S4, c tt secção compreJtondc 
v_okt!> c sn?mottoP-mo 110 sou po:ler porsna- mais clous artigo~. com varios paragl'aphos, 
s1vo, contrnuu a pensat' que uu o suiciub além do art. !.582, que S. Ex. quer que 
resulta de uma g·rave pe;·turbação mental c eecue para o inicio do capitulo antel'lor. 
é um accidente equipamvcl a ont1·o qua l· Qnn.nto ás cmen,J.as do Se. Itagyba ao 
que1· . que produza a. morte, ou é procur::tdo al·t. 1.583 sã.o ovi .lentemente ociosas. Si o 
intencionalmente para conferir, desde logo, cabeça. de casal tem <~ pos>e dJ~ bens ela he
aQ sBgltl'ado,as vantagens do seguro, c, neste rança, representando o r~omplexo dos direitos 
caso, importa. qucum ele bo<>. fé, o eleve exi- communs, é claro ([ Jte pôde usar <.lo.> meios 
mil· o seguearlo1· üo onu'; de p03·<u' a sommét leg,te3 p:.Lra clofemlor um dit•oito que a lei 
estipulttd<t (56) . Isto não só é uma applictt· lhe as.,egura. 
çãu do.3 principio,3 gemes (Proj. al't. 125), .A emenda. pat'e co, além disso, não ter at
eamo tem ·um alcance socüLi , que ·devc ser t endido no seu§ 5·• , ás regras combinadas 
att 'Jndido. Si o indivi luo 8oubor que, .do condomínio e do dil'eito successorio. 
procu'mndo vulJintarictmO<lte t~ m u1 te , ;l?·t. 1. 594-FJ H<t <L p tllavra. casos depois 
inutilizar<t o segU J'O, terá nessa considcr·açâ.o do étdjectivo mesmos . 
nmtt força. inhibi.toria ao i_mpul~o que_ o leva .-irt. 1.013-Quor· 0 Sr. N. Itngy&n que, 
a <tttc11tt~r c?ntm '~ pl'oprm exv:;tencm. morrendo o adaptado 1-lem posteridade, con~ 

,11'!. 1.466 -:- P~tre~e-me que a sogund<~ corram á sua success:ío. com direitos eguao:::, 
J):trtc t~estc artigo e stmpl.es1!1ente uma ob- 03 progcnito1·es c o adopta.ntc. O P1·ojecto 
servaçao exe_itcatlVlJ:. propr1a de um com· C')] loca, os progenitores em peimeieo Lagar, 
mcntar10 e nao do ed 1cto legal. tendo pref'er·encü\ sob:'e o ~\uoptanto. 

;ll·t.1.47'4 -.Parece-me occioso o § unko No m ctt Di1·eito do s successões (57) discuti 
pt•oposto pelo Sl'. N. Itawba. e~ttt ma teria, mostro.nclo que, si o cli1•eito ro-

ilrts. 1.575, 1.577 a 1.579- O Se. Az-e- mano <td011twa o princip~o proposto pela 
·vedo Marques f<~Z censuras mui to justCLs v, em r, nJ.a, SC!gnndo a licçã.o de alguns inter· 
<t!guns des tes CLI'tigos. Não havi<1 r e<1lmentc p1·ct:s , os codi,·vs m odcr·no3 se afastam, ge
noces~idade, nem corrvcn.icncia., nem oppo.t·- r . ~ I monte, doss<t solu(;-fi.o, sem com tudo apl'O· 
tunidado de ralétl'-se da auseuci tt no mo- sentarem uJua. convergoncüt tlc vistas que 
meu to de rcg ular-so <t succcs iã::~ mortis sol' visse de apoio a n1mt cloutri n<~ sogura.. 
c,wsa . Ha ta.miJem certa. obscurtdarlo em Não o1l'erccenclo o dit•eito romano um texto 
'~lg nn:; onunui<t,dos . Ivia:; ctt pediria '~ nobre expresso do lei ét r espeito, havendo dif!e"' 
Corumiss·;J.o do Senado que, cmte>J de pro· r· ~nÇ <ts notavcis ontt·n a aclopção do diretto 
nunciar·~ i:! polas mncndas du llistincto jllt'i3kt, pt~t1·io o 11 do direito t·om~wo, nã.o tenckl oh· 
cxamina:;~e os art~ . l. 728 <~ L. 735 do Projecto t ido a cOllS<Igl'ê.çã.o üo uso moclemo a dou
pl'imitivo, pois mo p~trecc, roi me não con- trina d<t e O' utLlclctcle successol'ia entre os paes 
LUrba a razão O natural a!l'ecto patet'UO,que , ll atul'UeS e OS civis, p:1.l'eccu-me queo prin
feita.s as cot'l'ocçõcs julgacbs nece:swias, cip:o decisivo, nest<~ conjunctura, devor.ia. 
a.lli se acham compencliaclos, em synthese, os ser o confronto enr.re os dJiS parent~cos, o 

(56) DARLlNGTON,Personal P''opel'ly, p. 168, 
cqd. com. port. 458; italiano , 450; Lei. belga , 
41; c: d. civil lullandez, 307, hungaro , 504 . 
Veja .. se ta.mbcm o meu D{re:to das obriga
ções§ 171, 4a qu ó~tão. 

Y ol. li 

civil o o natm·al. Post11 a. questão neste ter
reno, cessou de todo l). duvida, pois são muito 
mais fortos , muito nJ'tis profuodt1mente ra
dicaclos os vioculos qu1J prendem a pessot\ ú. 

(57) § 4! n. 4. 
1l 
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----------------------------------------------------------------------4-~~ 
sua familia l'latural, aos seus ascendentes, dição. S.i B quer acceitar o legado ha ele 
do que os que artificialmente se engendram fazcl-o sob a condição ele cumprir o que lhe 
pela adopção. pede o testador. , 

Mais desembaraçadamente deve ser acceita· Art. 1. 686- Creio que toda a obscuridétde 
a soluÇão do P1·ojecto , quarido se trata de deste aYtigo resulta da collocação inconve
fixar o direito, sem a preoccupação de u.tten- niente da circumstancia - sómente em. pa-1·te. 
der ás disposições duvidosas do direito sub- A redacção do Sr. Azevedo Marques é accei
sidiario. tfl.vel, si mantiver os complementos que sup-

- - - -A1·t, 1.644, V e VI-Repetem-se nestes dis- primiu (ao herdeiro ou ao legata?·io) . 
positivos as fatídicas expressões que teem A?'!s. 1. 785 e 1. 786 -- Additivos inaccoi
sido o tormento dos julgadores, nas questões taveis são os que a estes artigos propõe o 
de nullldades de testamentos, e a fonte pe- Sr. N. Itagyba, o pr imeiro por desnecessario, 
reune de pleitos em que a verdade jurídica. e o segundo por ser um pormenor de processo. 
tem, mais de uma vez, succumbido aos golpes Art. 1. 805 - Propõe o Sr. Azevedo Mar
insidiosos da chicana. Para tranquillidade ques a substituição deste artigo do P·ro
dos espíritos e a bem da gravidade do di- jecto · pelo art. 1.958 do P1·ojecto primitivo, 
rei to, é forçoso que desappareçam . do texto que lhe parece mais claro e completo. NJ.o 
da. nova lei civil essas palavras-bom., finne tenho escwpulos em secundar S. Es. nesta 
c ·valioso. voto, porque o citado artigo é, com ligeiro 

Acontece até que, á vista do art. 1.648, accrescimo o mesmo que se encont_ra nu 
são ellas dispensadas, quando o testador é Projecto Coelho Rod1·i_ques, ;wtigo 2.705. 
mudo. Dir-se-ha que não são palavras sacra- Obsen)açães do Sr. Galclino L01·eto-Estava 
mentaes, podendo o testador servir-se de concluído este trabalho, quando me foi dado 
outras, autol'izado pelo art. 87, que domina ler as observações que ao Senado apresentou 
a materia.. Mas o mesmo principio existe no o distincto Deput<~do federal pelo Espírito 
direito :vigente, e nem por isso, serve elle Santo, Dr. Galdino Loreto. Por isso não 
de estorvo a desarrazoados pedidos de nulli- pude attendel-as no curso da. exposição que 
dades de testamentos. . ia, por minha vez, fazendo. 

Accrescente-se, portanto, ao n : IV in fine : Não me é licito, porém, deixar de referir-
declarando de modo ,:nequivoco que aquelle é o me á contribuição que, ainda uma. vez, traz 
seu testamento pa1·a o qual pede a app1·ovação S. Ex. á cons trucção legislativa que se está 
do official publico. · preparando, p:na. dar maior homogeneidade, 

N. V-Supprima-se. vigor e simplicidade ao nosso direito civil. 
N. VI-Substituam-se as ultimas palavras Muito argumento em defesa de idéas que 

-e o tinha por bom, firme e valioso-por estas propugno ahi encontraria, sob a sua feição 
outras-pedindo que o approvasse. mais apropriada, o que sobremodo simplifi· 

A1·t. 1.647-Para harmonizar este com o ca1•ia. a minha tarefa. 
art. 1.644, ns. III e X-Supprimam-se aspa· A questão que S. Ex. destacou para apre-
lavras-sabem ou. ciar mais de perto, em seus varios aspectos, 

Art. 1.685-Não penso, como o Sr. Aze- a da distribuição dos bons publicas entre a 
vedo Marqt!es, que seja. extravagante a dispo- União, os Estados e os Municípios, foi crite
sição deste artigo : Vale o legado de cousa riosn.mente discutida, perfeitamente elucida
pertencente ao herdeiro ou legatar·io e11carre- da. A conclusão que resalta do conjuncto 
gado de entregal-o. da bem nutrida di scussão coincide com a. 

Não é esse um puro legado de cousa alheia, orientação seguida pelo P~·ojecto primitivo. 
é, antes, um encargo imposto ao herdeiro Outros pontos ou são simplesmente incli· 
OIL ao legata.rio, ou um'~ condição imposta. cados ou tra,zem ligeiro commentar.io eluci
ao peneficio d :~ herança ou legado. cbMvo em que se compendiam r~s mais 

Tambem não é um lega.clo inutil de cousa já decjsivas razões em apoio do principio ao-
pertencente ao herdeiro ou ao legatario. ceito. E' para mim muito grato encontrar-

S. Ex. não attendeu lJem ás palavras do me em completo accordo de vistas com este 
artigo, e, por isso, imaginou hypotheses que distincto cultor das lettras jurídicas, ét quem 
não se enquadram na disposição criticada. sou reconhecido pela eloguente defesa feita 
Fala o Projecto de um legado de cousa per- a diversos principias de que o meu P~·ojecto 
"tencente ao legatario, mas para que este a. se fizera echo. 
dê, a transfira a outrem. Não é, portanto, Nem considero divergencia a emencl::t ao 
um legado inutil. art. 5°, suppressiva de algumas palavras, 

A deixa uma casa no valor de vinte contos que estabelecem a transição ent1e essa dispo
a B, e diz-lhe que entregue a C um certo sição e as duas seguintes, e como que lhes 
:movel de propriedade do mesmoB. O primeiro explicam. o porque do enunciado. NJ.o está 
legado é modificado pelo encargo de dar um em causa, nessa emenda, uma 1rléa fund.o,· 
certo ol)jcci;o, encargo que vale por uma con- mental ou preponderantQ no systema do 
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Projeclo . Simplos discordaocitt superficial do 
matiz quo ne111 siqncr attioge a ~;ontcxtut·a 
da composição legislativa . 

Ao depor a ]JCnna., faço os m:l.is ardentes 
votos para que o Senado Brazileiro elimine, 
pelo fogo pur ificador d<t sci ,mc ia e do pu.tl• to· 
tlsmo , as impeefeiçõ ~s tine -tenham esc<Lpado 

à psricia e b~a vontade dtt Cttmara, no exame 
do P?·ojecto ele Codigo Civif., c fcLÇ:<t hl'ilh u.1·. 
em breve, a phrasc sobcr·ana do d1rei t.u 
novo . 

Recife, 3 ue junho ,Jc I 002. - Cloviç f!c
vilaqua . 





·no Sr. Augusto de Feeitas, Depntado 

Entre as emendas que tive a honea de 
apresentar ao projecto de Cedigo Civil figu
ram algumas que não mereceram o apoio da 
Commtssão Revisora nem a approvação 
da Camara. 

Convencido, entretanto, da proced·encia 
delhs e com o intuito de supprir algumas 
omissões, modificar pf'incipios repelUdos pelo 
nosso direito e eliminar incohcrencias, que 
no Projecto se deparam, ouso sujeital-as á 
t:llevadn ap1eciação da illustrad<J.- Commissã.o 
do Senado. 

Rio, junho de 1902.-Aug~tsto de Fre·::tas. 
Ao art. 178-Substitua-se: 

«No caso de circumducçã.o ou perem
pção da instancia ou ela acção, nãó se con
::; ldera interrompida a prescripção pela 
cita.ção . » 

A<lmittido o pt•incipio do n,rt . 176, n. 1, 
em virtude do qual :1 prescr.i pçã.o se considc
rn, interrompida pela. citação ainda gue onle
·nuda esta por juiz incompetente, não se com
prclwndo quP. deixe a citaç~ão de prodnzir 
esse mesmo cffeito, por sc1· nulla por vicio 1le 
('ó1·ma, como prescreve o n,rt. 179. pois qtw 
nenhum vicio maior ha do que a falta de 
compctcncü.~ do juiz. 

Ao :t1·t. 182 - Accrcscente-se depois do 
§ 3'•: 

«A acção dos hor.lfúos <lo marido para 
a contestaq1io ela legitimidacle do :filho, 
contado o JW<l.zo rlo rlin. do fallecimen I; o 
do marido ou do nascimento do filho .» 

As considm•açõos com quo procm·o jnstifi
ear a nmend.a ao art.. 351 dispensam quaes
quer olltl'as tendentes a <iemonstmr a. neces-· 
e;idadc deste additivo, regH!ador, apenas, do 
pt•azo pa1'a proposit.nl'a da acç?í.o. 

Ao citaclo artigo n. 11-Accrescento-se : 
Contado o p~·a?;o do dia em que o facto se 
r·eaU.zm· . 

Redigido como está o a.rtigo, o direito do 
proprietario nunca prescreverá, pois que não 
se designou o inicio do prazo. 

Ao citado artigo n. 12-Accrescente-se: 
«Ou antes de decorridos quatro annos 

rlc su:l muioridade ou · emancipaçi'iü . » 

. E' e3ta a doutrina. dos Codigos que conhe
ço, bast:tndo citar, em apoio da emenda, 
ora prop-1sta,o Codigo Civil Fmncez, art. 328, 
CodJgo Ita liano, art. 178, Co::ligo Hespanhol. 
art. l !6, CJdigo Argentino, art. 260 e Co
digo Por .. uguez, art. li. 

Ao art. 223, n. 1-Supprima-se. 
Não comprehendo que, r.;pellido o divorcio, 

a·inda nos ca.:>us de adul!erio e de tentativa de 
morte, se at.lmitt:1 a annulhl.ção do casamento 
por erro sob~·e as qualidades pessoaes ou a 
horwrabilidade do conjuge. 

Tanto mais grave se apresenta esta me
dida quanto, em virtude ela emenda adoptada 
pela Camara c inse1·ida no art. 182, § 7°, po
dem SOl' annu llados sob o indicado funda
mento, dentro de dous anilos após a decre
tação do Codigo, todos os casamentos ante
r·ionnente celebrados. E' uma vordadciea. 
revisão dos casamentos. 

Ao :wt. 351-Sn bstitua-se: 
«A acção de que trah o n.1·tigo ante

cedente podcr1t, todavia, ser proposta 
pelos herdeiros rlo marido, si e:;te falle
cer antes de prescript > o seu direito on 
antes do nascimento do filho , bem como 
pn.ssará aos ref.~l'iclos herdeiros, si pelo 
marido tiver sirlo ella iníci:ula.» 

E' est:l o nosso direito actnal , bom 
como o de todas as nações. (T. de Frei
ta.s, osboç:o do Codigo CiYil, arts. 1.474 
n I. 475. Ln.fa.yette. Dil'. dn família, 
!'i 100. Clovis. Die. do família, § 65. Co
digo Francez, al'ts. 316 e 317. Codigo 
Chileno, arts. 18-l e seg. Codigo Argen
tino a.rl;s. 257 e 7258 . Cod1go Allemão 
tu•t.. 1.593. C:)digo .Italiano, art. l fi7. 
Cotligo Pol'tugucz, art. 1 08). 

Ao art. 356-Accrescontc-se: 
«Ou n,ntes de decorridos qun,tro annos 

de sua maioridade 011 emancipação>~. 

Justificando o a:dditivo proposto ao n,rt. 182 
n. 12 apresentei os motivos em quo ~e funda. 
esta emenda. 

Ao art. 369-Substitua-se: · 
«0 filho maior póde impugnar o reco

nhecimento dentro dos qlt.:ttJ'o annos 
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subseq ucntos á realiza,ão uo ::teto ou 
aher l; ura do testamento e o Jilllo menor 
dentro de igual período qn c se seguir á 
sua, maioridnde ou ema.ncipa.ção». 

Exccptu:wdo o Co :ligo Ct vil Portugucz, iso
laüu em m eio d::ts legislações, não conheço 
coLli go algllm que exija o consentimento do 
'f1 !1 1 o, embora. nHtior, no a c to do 1-econheâ-
m ·n to. -

l~xi g it' esse consentimento, e nnss::t occn.- , 
s :iio, é impedir o 1·econhcc-::mcnt o po1· 'les'ta 
m ento, ~teto no qu:ü não pó .lo in !;ervir o tllho, 
além de converter o reconltccimcuto em um 
C011 t l' <1cLO , . 

. Y é para. nota.t' que o projedo ,no art. 363 
:ldm[tte o rcconhec.imonto po1· testamento. 
On o5te meio ficará l'BStrictJ ao caso do fi lho 
mc.1or, ou 11<Lverá iut.ciea a nt inomi<t entee 
n · S J <Ll' L.ig-o e o <Lt' t. 360, que exige o consan
t.·m m to do filho ma·.'or. 

. Com o dtroit'ó d'e ·:.mpúgncw o r econlwc·::
"ll'Onto, co\1fm1.ldo pela r:mencla substttutiv<t 
i l l'a pt·op'osta, t ti1to c3tá, ga,rantido o fi!.lro 
JÍl lr'lül' co\no o m ::t iOt'. E' e.st-e o no.>so dil•eito 
Vi g'unte . 

Ao art . 371-Sub.>titua-s:J : 
«A :inves tiga(:ã.J da mntm·niuacle é 

sempre permittid:1 ao filho c, após o fal
.Lecimento dc.>te, aos seus h:Jrdeiros ou a 
y_uem nisso tiver· intceesse, exceptD si 
tivcl' poe obj3cto attl'ibuir fil..J.o illégi
timo a mulher cas _Lda ou incestuo.so a 
solteira. Esta ::tCQão polierá soe cxercid1. 
após o f<Lllccimento <b mã~». 

O silbstit utivo proposto vem resolver im
j)!ll'ta.ntes pontos U.e direito, sobre os qua.e~ 
i 1ii.o ~i uni forme a .i urisprudencia. 

Nno comprelHJndo quo a Commissão Í{.evi
i'dl'. l, do Pl'oj cto tivc.;se accc itn.do a emenütt 
q11 11 :\.presontci, p n.ra q11o a investigação da 
p:i.l.cll'nidade pudesse ser exercida cont1·a os 
;,. ·,·,tvú ·os elo pac o repeli isso a investigação 
tl :l mn.tornidaQ.e cont1·a os he1·dei?-os da ma:e, 
q 'la .. nd.o esta investiga.ç:ão não está s ujeita 
:u:: oxigencias do citado art. 370_ 

Ao art. 745-Substitua-se: 
«0 u~ufructb constituido em favor de 

dLt <ts ou mais pessoas se extlnguirá par
cialmente pelo fallccimento do cada 
11 ma., sa.lvo o direito de accrescer, nos 
t ermos dos arts. I. 7 15 a l. 721. » 

A expressão «quando expressamente confe-
1·-ido» usadru no prbjecto para re"nlar o d.i
t·ei ~o de accrescéi•, além de não me parecer 
cJ i't·ecta, contraria os princípios adoptados 
11 os arts . 1.715 e seguintes. 

s i o acc1·escimento se verifica; no caso da 
in.; Lit ui ção in solicl1tm, embora não seja 
''!:'"P I'Cssarncnte confer ·iclo», a referida cxpres
:;a·..l deve soe t.lli.mirtrl.lla. e ,; nbstit.n icb pela. 

reforenc.ia aos arts. l. 715 e 1.721, que re
g ulam o direito de accrescer, como propõe 
a emenda. 

Só desta a.rte se terá. estabelecido no Pro
jecto um systema uniforme para o direito 
de accrescer, quer so tl'atc ele acquisição do 
domiuio, qu :>.r do simples usufructo, consti
tll.i.do este por. qualquet' dos meios legaes. 

Ao art. 773-Accresceute-se: 

«E', todav i<L, valido o contracto rio 
penhor embora pertença a. outeem n 
consn. dada em garantia, si o credor a 
rccr>bcn de boa fé o não foi clla perdida. 
ou por qüalquei' fó ['üta tü:ad·& a.o leg[
tiino dono. Exceptuam -se dos h disp'ósi
Çãq os 'títulos ao portadt>i.' , os 'qüâ.es não 
poJerão ser i•eivindl.clidos do ct'dtlo't· que 
do boa. fé os l'Cce bcu. » 

P<treca-me indiSl)Onsavel rosol ver no Pro
jecto as sit.uações p c·evhtas ne3ta emenda. 

Ao art . SJS~snbsti tl.ia ·s e : 
«O sogundo crJdor. t ~tbvia., n~io 'p l)

der(L oxucnta.r a sua ityputh'cclt a.iites "â'e 
vencida a. pri.moiea.. » · 

Ao segun<io áador, que em relação ::\.o i)ei
mciro é simples éeecior chlt'ogra.phaeio. nã.o 
deve ser conf'ei'itlo o direito de obrigar o pr i
me iro cl'ed.or hypothécarlo · a reccbet' o cn.pi
Ltl empru8tado antes dé decorrido ó pt·az J do 
SCLl conteacto . 

A procedencia da emenda. iudici1da. m·c }Kt
recc evidente . 

Ao áet. 851, n. 7-Acceescénte-se : 
«Precedendo a estes aotos a intim:tç?í.o 

do credo1' llypntheca.ril!». 
Só uma mc<ltLl:L de natm'CZêL t:tl. tmrú. a 

segurahc:;a alJsolltt'" Llo creüut' lJ y.[ioi.lw" 
en.rio. 

Ao êti't. 968- Suppt'im<L-Se. 
Não lta rcctifica,çã.o a fazc t' ll êt c~pccie, nem 

ell<1 teria o clfeito de ttn nullar a alicna.ç:to 
feita. 

Ao àet. 1.080-Supprimam se as pal<wras 
-quando a lei não exig.it' doclaraç'ã.n ex
pt;cssa-pôr iriutois. 

Ao al't. 1.102-Substitna-sc: 
,~ O estipulatite tem sempre o direito 

de substitúir o tel'ceied de.Jign:1do no 
cobtra.cto,independente do coiJSclitiniellto 
dê~ te e dàquell e com qnéni contl;ãctlJti. 

Pelo artigo do projecto esse direito sô 
existe, quauüo o est·:pulante expressamente o 
reserva no conlrac to. . ' . 

A regra, entretanto, de ve ser a, que con
signa o dü·eito a~Jsolntq de s ubs~i.tniçã.o, indtJ
pchtlnr!trl de expressa. d.eclara.çao . 
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Ao art. l. 429-Subs~itua-se: segurado, não poderá ser o valor do se-
« Quando n. renda. for insti t.uüln. em guro applicado ao pa.gn.mento de cre-

lJeneficio de duas ou m:1i:::: pesson.·: ~em dores do segur•n.üo, sj este de·ixar mulheT· 
rl.eterminação da parte do ca.Ja. uma, ou filho menor. Exceptua.-se desta dispo-
os seus direitos serão igua.os. sição o caso em quo o seguraJ.o tiver 

Da.do o fallecimento de uma dolla.s se caucionaclo a apolice. 
verific m1 o accr oscimento,nos termos do Ao art. l. 709- Accrcscente-se depois da 
t~rt. I. 715.» pa.lavra he1·cle·iros a p a lavr::t legatr.w~ o s . 

A doutr·ina ([o artigo subst ituído não me O projccto regula. o direito !lo herueiro :1 
pctroce jurirlica, além de eontrari:"n· expro::::- rJuem pol'Lenco a co 11 S:t doixacl<~ pelo testa.clor, 
sameni;n as rcgeas adopr.ad: ~s pelo · Projeci.o.

1 

e.,quecendo o diee ito do legatario, quanclo :.t . 
mn t•clação a.o direito de a.ccresc >r. (Artigos cousn. lhe pertencei' . 
l. 715c snguintes.) · Entretanto ottrt. l.585rocon1Jece ::t va.li-

s i a rcncln. é constitui.da. sem clete1·m-::naç,~o cl.a.clc do lcga.do da co usa pertcncen te n.o ll Cl'
rla pa1·te de carla um, ha no caso a. const-:.ttt~ - delro ou ao lco·atario . 
çao in s,ol~clmn c o accrescimonto se eleve \.. ··t "'17 s ,· , la.vra.s 
vcrifica.r , dado o fn.lleclmento ele um dos be-. _ 1 0 a.J · l. 7 - u.pumam-~e as :pa ' ' . 
neficiados indepe ldentc cl l z . - _ finaes- ott elos he·1·dewos legtl'tmos, etc ., J?Ol 

· • 
1 a c ec a? aça? ex de~nece''S" I'las eJ11 vt··ta lo pl'CCCtto do artJ· ··o p~·essa da vontad e daqu clle que con~t ttuo a. . ;;; -:' " ' ~ l · "' 

rcnrla. Immcdt,tto . 
A vonta.rl o do instituidor decorro ela. ausen- Ao art. l . 759- Substitmt-se : 

cia de determ-::naçi"ío ela pa1·te, qtte toca?"d a «Cessam as disposições dos art igos an-
cacla wn dos beneífdaclos. tcrioros, si o tc.··taLlor, peovenclo o cttso, 

Invertendo os princípios, o n.rti gu criticn.do re3alva. a legitima. elo herdeiro . neces-
estudn. na sua prime.ira parte o ca.so da. con- sario». 
st ituiçfl.o cl.a r cnrla in soliclum, e concl ue, o artigo do Projoct o resolve situações jti. 
com surpt'oza., r111C, embora n. na.tmeztt Llessa prevista~ por disposições a.nteriores, csque-
conjnncção nio se dará. o acc rescimento. cendo-se da llypothese que dovo se t• l cm-

Dr.pois cl.o art . 1.478- Accresceute-se : brada. 
' Arl.. EmHI.ida. :1 apolico com :t clau- H.in, 4 ele j1111ho rlo 1!102 . - il?rg,~.~ t o tl11 

s ul:t. ,i orr/,' ,n, u tba ll n f;tl lr·e iniPnl.u do L•',· ,·il /1 ., , 





Do ~1'. Eulalio d(\, Cosi.a Carvalho 

A1·t. 84.3, § f o e m·t. 815 

Qualquer das dispo:>ições constan te; dos 
artigos supra não toem razão do ser. 

Si :w official do t•ogistl'o nã.o incumbo, nos 
termos do proprio projecto, arts. 842, 843, 
§ 2°, 844, ns . lo 2, 845, p:L·ageapho unico, 
846, JlS. l O 2, 847 O 848, l'OqUOI'Cl' OU pro
mover insc1·ipção do hypothoca legal a favor 
ele qunm quer quo soja, qual o fim o a utili-
darle dessas disposições 1 . 

Terhm pw origem o pres:}ripto no art.95 
elo r egulamento do 23 de .itnoiro de 1886, 
pat•a execução da lei n. 3.272, de 5 de ou
tu bt•o de 1885 ~ 

Mas essa prescrip;;ão, quo en t'lo se fazb. 
neccssarin., tinha fim claro o utilidade intui· 
ti v a, hoje não so faz mist:;r. 

O art. 7° dessa lei tornara dopcnden tos ele 
i nscripção as hypothecas legao:> da mulhcl' 
en.sada, <'.o mono r c do in tcrdicto, par:1 v a· 
Jm·om contra tercoil·os, Jlcando a t'\ldpeito 
J·evogadas as disposições lcgacs antnl'i .>1 'CS : 
1hz ia -se mister v cri ficar as const i tu idas c in· 
~e t• ip t<l.s , pa1·a ao mesmo tempo ovitat•cm-se 
tluplic:Lta.s de inscripções o in.;crcvcl'cm-se 
a N hypothcras que carcceS$Cm dessa fo·,·ma· 
lid:t.do, pat·~• não incot·rm·em em caducidade, 
110:-J tct•mos do ci tado art. 7° e dos arts . 88 c 
SD do regulamento r efe1·i•io . 

Dtdti, as prcscripções dos art. 95 e para· 
g t·apl!o.; c at·Ls. 9G, 'd7 c !JS combinauas com 
ns do:; arts. 09 c 100, todas do 1\' gulamento 
de 1886. 

0:-; actos pt•aticavcis om virtude dessas 
rli s po~iç:õe.> pelos func t: ion<wios, aos qu:10s se 
J'Cii'fl!'cm, comprolwnd iam-s .~ nas ot•biL:~s d:1s 
respocti v as at Lt•ilmiçõcs: <tcon tecm•;í. o me.> mo 
c~"nt os consoq u r.nto ~ :í.s LWeseripçõe:; elos 
11. 1'1.~ . s.t::l, ::i I" ll ~-I !i, I'Ohl.ilr . ~Jil P. II t. n :Ln ollit:i:\1 
elo rog is lt'" 'l 

Este pelas leis vigentes, c como ficou dito, 
segundo o JH'ojccto, artigos citados, não t~m 
competencia parn. requor .:Jr ou promover 11:
scripç.iio cio ltypothuca de qualquer espcCie 
o só media11t~1 novas attribuições poderá 
l'a.zel·-o . 

As disposiçõ.:Js dos citados arts. 843 § lo e 
845 parcc:em de todo imiteis. 

Art. 850 

O art . 196 c paragraplws do regulamento 
de 2 de mai~ de 1890 proscrevetam, sem 
obsel'vancia do aet. 0° § 22-ultimo alínea
do decreto n. 169 A, de 19 de janeiro do 
mesmo anno, roquisit:Js ideoticos para as in
~·cripções das hypotheca; especiaes e das es
pecializadas. 

Em consoquoncia de r Jclamação minha pe
r<wtc o Exm . secre tario da justiça de então, 
o actual Prcoidento da Rrpublica, o a.rL 3" 
do decl'eto n. 514, do 5 de julho des ,e a.nno 
dete1·minou as subst ituições das indicações 
da 7a o ga columnr~s do livt•o :wxiliar do 
livro 2, cr·oado segundo o al't. 28 daquclle 
rcgulu.monto com do.; tino ás ioscripções da:> 
hypotltocas cspecializ1td .s, devendo a da pei
moit·a ser- Razão da rcsponsabilidn.do- o a 
da sccrunda- Da.ta d:~ rc ;ponsa.bilidade. 

No "'art. 850 e rcspocti v o:> nu meros nota
se a li!Osma fal ta. commcttida no art. 19ü 
cita.clo, pois nellc nã.o são exigidas as decla
raçoõo.; da mzã.o e da <L~ ta da rcsponsn.bil i· 
dado, alicí.'l neccssal'ias ·nas inscl'ipçõcs das 
hypo1hecas cspeci éLiiz:ula.s c que n~ilsas _hy,po
thoca~. ou an tos nas respocti vas 1 nsm•1pçoc,;: 
dovcm wiJstitnü· as do p'eazo e dos juros. 

Fcl.Z·SJ ncccsslt' i c~ cmond:t. 

S . Paulo, 4 dt\ j11nli•l d() 100?. . -Eulal~·o rla 
Custa Car wtllw . 

I'' ·' 





Do S1'. Fm·nanclo Luiz Vieira Fet't'oira 

Al't. G26 .-Snppeima-su : i\_ltím _ tli :-:i'n. sond <J u plano do pl'ujecto 
E' a mutilação de um a, o-& J'eU"allu do ae- mu1_to d1vorso da ~Htlom seguida pelo Codigo 

tigos do Codigo Civil Ualia~o, 707-709, nos Itahano. a mater1a t.lo art. 5.'26 teria melhor 
quaes SJ ~esenvolve o princip;o, n:Lo aeceito eo~Jocução ent~·o os meios de adquirir a pro
pelo proJecto, do que em ma teria de moveis p1'18clade mo~ol do q11o ontl'e o.:> de perder a 
a :posse Y<tl~ t itulo, >enllo ~ó penuitticb a P?B_:!e : ~overut e~ttu· nn. secção V, solJre tra
retvmdtcn.çao de objccto::; pcl'di<lo.> ou fur- Lllyao ; Sl _bem que esb questão de Melem 
taflos . .sep m11lto secundaria diaute ela que 

Para ter signif.c.tção na lei brazileira de- lev[mto sobre os principias, com 0 in
~e.!_'ia compl~tar· · .'C com n.s ro ;;tantes dispu- tuito do re~~~el' o q_uc me pn.roce lamen
Içoas do Codtgo Italtano;mas ne.3>!) caso sei' in. tavel_s~ne1 CGI::>mo, po1. não eonsidet•o mio 0 

scl.igno do rnpul~tt por estar em antinomia pemctplO francez da lei ita liana; hno. 
C ) ffi os ar~s.:. 623 c 62<1 sobre usucapião c 627 ! Bana. Man,;a, 7 de junho do 1902.-Fer
f:Oht•e tra.dtç:to rl o Clli iS.tS 1110\·ei~. A/.lcntll··um. nanrlo T.u i:; Vi,· irrt [i'.·n·r-inr.. 





Do Sr. Moraes Barros, senador 

Art. 64, n. l!I- Accl'esccntc·se in fi11C : Art. 203-Redija-se:-0 casa mon Lo pódo 
salvo quando, feitas em boa fé , v:11e·:em pelo l"calizat·-se por p1•ocurador com poderes c~
menvs o dobro do quo o solo, que então li· pcêiaos. 
cará ~: ondo o accossorio. Al't. 223, n. I-Suppl'imam·se as p:llavra!; 

Art. 72, n. li-Ohsel'vaçiio . -a suahonorabdidade. 
E~ ta disposição dc:>Lqwopria do;; E:>tado.:; Al't. 246-Rcdija-sc:- Pelo casamento <t 

para a União c1uasi toda:; as ilhas do Br<izil, mulher torna-se a comp::wlicira o sacia do 
tanto maritimas, como fluviac~. Da.quet :a ; mal'ido, com a obl'igação de auxiliai-o em 
~ó d ixa. pal'<t o:> E:> '.ados as de Femanrlo de tudo quanto puder, o passa a fazm• parto da 
Noronha e d .·. Trindade, unicciS formada:; fa.milia dct:c. 
fóra dos m<J.l'CS do Brazil. D::ts fluviacs, nem Art. 535, n. I- Redija-se:- Pelo titulo de 
~e sabe qua.es a,s que ficam parn. o.! Est·\do.s, acr1uisição devidamente inscl'ipto nó registro 
pois que ficam pertencendo <i União : prcdiil.l da situação do immovcl. 

1°, as form ·tdas nos rio:; na,vogaveis, que Art. 537, D. I-- Accrescente-se, in fine:-
baDharem dou:> úU· mais Estaclos, que são hem como as divLõ Js a.migêtveis homologa-las 
quasi todos, ora s :rvinà.o de divistL entre por sentença. ou feit <tS por escriptura pu
ulle:;, ol'a. pertencendo as duas margen s a um blica. 
E.·tado ::tté certo ponto, o dahi para baixu a Art. 543-Este a.rtigo incide na olJservil
outro, como, entre tantos outros, aconte:::e ao ção já feita a,o~art. 72, ns. II o IX. E'. pcs
rio Amazomts; sirel que as ilhas de iVIa.rajó, Hama.ra,cá, 

2°, ou ligarem a!gum Estado á Capital Fe- ItaparictL, Ilha. Grande, S. Sebastião, Gua-
deral,- de nenhum tenho noticia; J' Lijá, onJe estão Santos c S. Vicente, e a de 

3°,0U dcs~\g narem no oceano,-c1uando toios S:1nta CathtLrina pertençam á União?! 
os rios dc.;aguam no oceano, directa ou·indi- Art. 553-Jledija-sc a segunda partc:-
recta.mente; Si procJder de · má fé, pm·do o direito á in-

4•, ou servirem de limite ontl'e n. União e demnização c po __ erá. ser constrangido a re-
outro paiz. pôr as cousa.s no estado anterior e a pagar 

Isto não está direito. os prejuízos. · 
Art. 72, n. lX-Nc.>tcnumcJ•o o pt'<,jecto de:>- Al't. 594-Accro>cente se:-§ 6.0 Os con-

apl'opria. os rios 1rwcg-avoise de modo a, não finantes so'Lo obrigados a. concorrei' com <t 
sa.b()r-se si deixa alguns e quae;: }J<1I'a o~ Es- sua. parte propot·cional nLJ.s despeza.s de con
tados, o quo tambem não está J.ir-:ito. strucçào e conservação das tapagens diviso-

Convém reunir as duas disposiçõe8 ern uma rias dos respectivos to1'!'enos urb:tnos ou 
só, definindo do modo claro c preeiso q uo.es agrícolas. . 
os rios ~ as ilhas por elles formados quo pce- Art. 767, u. IU-Aceres:::cn te-se depois-das 
tencem <L Uoião. 1Jrestações - o seguinte:- de capital ou de 

A1·t. 76, n. H-Supprima-se. (Pol' soe repe- jueos. 
tição do n. I.) . Art. 775-Suppri.mam-se por inuteis as 

Art. 82-Redija··SO-cttlpa- ondc diz- 11e- palavras-ou a quem o rep1'esente. 
gligencia- (partt não empregar duas pa· Art. 865-.·\ccresc3nte-se út fine- e das 
lavras diversas para significar <~ mesma hypothecas. 
co usa). Art. 953-0nde diz.:._domicilio elo cle'Vedo1' , 

Art. 176, n. 1-Supprlmam-se as palavras -d.iga-se-clomicil:o do credo?'- (Erl'o de · 
-anda que o1·denada p01·jui:; incompetente- imprensa). 
(porque tal .citação é tão nulla, que não A1·t. 1. 144- Parn. melhorar a · redacção 
ex1ste, o fica Jncongl'Ue~te ?em o art. 17?, substituam .. sc as pala v ras-As partes poclem 
segundo o qual a eJta_çao. mvada de nulll-~ flx al-o mais cw·to etc.-pelas seguintes:
dade JE.Bnos geave nao mterrompe a pro- Quando as partes não fixarem o prazo, pre-
scrJpçao.) sume··Sc ro ncedido o maximo. 
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Art. 1.199- Depois da palavra-arbitrar 
-accrescente-se-ate o mctxinw do ... quintu
plo. 

Art . 1.572, n. V-Onde diz-meios-diga-se 
- se1·viçus-, e U.cpois ele- 1·espectivos fntctos 
- êtcCt·cscen te··Se-ou seu preço. 

Art. J .573-Supprtma-se. 
Art. J .692-S upprim<t-se. 
Art. 1.693- Supprimam··se as palavras

cto henlei1·o ott legatctrio. 
Art. 1. 716- Suppri.ma··Se. (Pelo mesmo 

fundamento das duas emendas anteriore~.) 
Art. l. 722, 2" parte: --Redija se-- por in

susceptível-por-não for susceptível. 

JJOCAÇÃO 

Art. 1.220. P<~ragrapho uníco- Substüuct
se pelo soguinte : 

Quando uma. ou ambas as pal'tes nãu sot~
lJercm escrever, o instrumunto poderá sor 
itssignado a rogo, subscrevemlo sempre as 
tlutts tosternurtlms. 

Art. 1.221- Redija,-se: Na falta de ao
cor-do das partes sobre a ;retrilluição, será 
esta, regulada por a.rbitramen~o, etc., (o mais 
como no artigo). 

Art. 1.223-0nde diz- qtwtro ctnnos -
cliga.-se - cinco amtos. 

Art. 1.~24-Accrescen te-se : § 1". Si o 
salal'io tiver sido ajustado por anno, o aviso 
scrtt feito com trinLa dias ele - antecedencia. 
(O § 1 o passtt a 2°, o· 2° a 3° e o 3° a 4 o. ) 

Art. 1.225-0ncle diz- quatro annos
diga-se -cinco annos. 

Art. 1.230-Substitua-se pelo seguinte: 
São justas causas pn,ra o locador dar por 

findo o contrac·~o: 

I. Nccessidn,de de exercer cn,rgos publicas 
ou cumprir obrigações legaes incompativeis 
com a Cllntioun,çiio do serviço. 

li. Enfermidade, que o prive ele continuar 
a servir. 

III. Exigir o locata,rio serviços não com
prehendidos no contracto. 

IV. Não cumprir o locatario as obrigações 
do contrn,cto. 

V. Não permittir o locat ~~rio que o locatlol' 
compro a terceiros os generos, de que pre
cisB, ou constrangei-o a vender só a elle lo
cataria os seus productos, salvo, quanto á 
vcndtt, convenção especial. 

VI. Si o locatario fizer algum ferimento 
na pessoa ou tnj urüt na huma do locador, 
sua mulher e filhos. 

Art. 1.231 e §§-Substitun.-se pelo se
guinte: 

O locador, quo se· despedir por n.lguni dos 
ca,sos mcnciona,dos nos ns. I c II só terá 
lliroito tt retribuição voncidn. . 

O que se despodit' por algum dos casos 
mencionados nos numeros :>eguintes tei'ü, 
direito á. r Jtribuição vencida c ao mais do 
arLigo segu[nte. 

Art. 1.232.-Substitua-se pelo seguinte: 
O lucahriu, quo dcspeclil• o locador sem 

jct~ta cn.u8a,scrá obr•igctdo não só a pagar-lho 
a retribuição vencida, como a quo venceritt 
nu esiJaço de tres mezes. 

Ar i. 1.233, n. VI-Redija-se : 
Fazer o locador algum ferimento na pessoa 

ou injuria na honra do locat.ario, sua mulher 
e filhos. · 

Art. 1.237.-Substitua-se pe(o segqintp: 
O 1oc<l.dor não p:Jderá obrigar-se por di~ 

vidas de outros, que não sejam sua mulher 
ou íilh.os, nem pelo pagameilto do juros de 
C1Lmlque1· debii;o seu ao lo catar .i o, 

Acc!'e~ccnto-se '~ secção II os ftl'tigos s.e· 
guintes : 

Art. Aq uelle que, <.lirecta ou indirecta
mente, acceit'lot' ou conseptil· em suas casas, 
fazendas ou e~~apel~clmento~J individuas 
obrigaclos a outrem por contra.cto verbal ou 
escripto de locação de serviços cj. agricultura, 
pagará. ao 1ocatario a. ~mpo~·tancià, que o 
locador lhe e.;; ti ver a c). e ver e não será ad
mittido a q.llega r qualquet· defesa antes de 
cttucionar o juiz. 

Art. Nos casos previstos nus dous artigos 
antecedentes compete ao locatario acÇão 
summaria para ha,ver o pagtunento. 

Para.grapho unico. Esta acção p1•escrevertí. 
em urn anno, a contar da data em que o lo
c.ldor n.bandonou o serviço do locatario. 

ArG. Considera-se revogada, a locação de 
sel'Viços pelo tempo presumido em falta, de 
tempo ajustado (art . 1.226), :-.i até o ultimo 
mez do anno agrario, nem o locatario der, 
nem o locador exigir dispensa do serviço. 

Art. No fim de cada anno agrario e no 
ca:;o de alien~tção do predio agrícola, as 
contas entro o locata.rio e os locadores serão 
ajustadas e pagas, respect ,vamente, tt di
nheiro, e, na falta, em serviços ao locatario 
ou ao adquirente do preclio. 

Art. Na. locação ele serviços de menor 
não se estipulará dut•ação, CJ.Ue transponha a 
menoridade. 

Art. E' licito ao locador estrangeiro, 
contractado fór<1 do Bmzil, romp!H' o con
tracto dentro de um mez depoil:! da sua 
chega.d<1 c celebrar outro com terceiro, pa
gando integralmente as passagens e todas as 
despezas,que houver occasionado. 

A1·t. O locatario é obrigado a ter uil1 
livro de con Gn,s correntes com os locadores 
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elo mesmo preclio agrícola, e a fornecer a 
cada um destes umcL caderneta. 

§ 1.0 Do livro e das cadernetas devem 
constar chronologica e <: ucGessivamente os 
artigos de debito e credito, la1Jçados n:~.quelle 
e em scguiüa nes tas . 

§ 2.0 O Governo determinar(L em regtlla
mento uma fôrma simples da cscrip1.uração 
do livro c das cadernetas . 

§ 3.0 O livro de contas correntes e a ca
derneta, regularmente e~cripturados, fctzem 
prova respectivamente entre o lo~atario e o 
locador. No caso de divergencia entre o li
vro e a caderneta, preva lecerá esta. 

§ 4. 0 O locadOl' ted dü·eito de haver do 
locatario qun, lquer verlm de ct•odito, aincht 
que u:'lo lan<;.fttÜ~ na cadCl'nekL. 

Art. Findo o contracto, <h rCL o lo::!a La-
rio ao locador agrlcol::t atto.>têtdo diBso , si 
e.;te estiver quite. 

Art . A acção do loca ta rio contra o lo-
cadot· sel'á summari<t, com üirelto a emb::tr
go assccuratorio. 

Art. O locatlor tcl'á pt•efcrencia para 
Sel' pago 1 elo producto ela colluiLa ou safr::t, 
para o qual houver conconido com seu 
trabalho, resalvados os dil'cjtos dos credores 
hypoGhecarios o pignoratícios . 

S. R. 
_ Nota-Estas emendas j(t foram a,pprov::tdas 
pelo Sena.tlo nove Yezes, q oasi todas. 
P inteicab~t, 8 üo junho rlo 1902.-llforaus 

lJar·ros. 





Do Sr. Alfredo Varella_, Deputado 

A maioria do Senado, segundo se a ffirma 
o acreditamos, e~tá decidida a corrigir o 
trabalho da Camara relativo á codificação 
dJJ.s leis ci vis, escoimando o peojecto dos de
feitos graves e escan,lalosas inconstituciona
lidades qu3 contem. Confiando na r evisão 
qu e vai ser breve empreheudida, deixamos 
de reproduzir varias emendas tendentes a 
supprimir taes senões, com a indicação de 
outras não apresentadas á Camara, por mo
tive qu~ será em tempo declararlo. 

J ulgitmos de bom aviso, entretanto, lem
brar especialmente ao Senado a vantagem 
de serem incluídos no Codigo os additivos 
seguintes. 

Accrescente-se, depois do art . 2• : 

Paragrapho unico. O Congresso · Nacional 
poderá admittir as modificações nas leis 
federaes que os E~tados lhe requeiram, com 
o fim de melh.or a.daptal-as aos usos e cos
tumes peculiares de ca.da um clelies, com tanto 
que ag mesma3 modificações eó possam ter 
vigor em seus respectivos ter ri torios . 

A j ustificação deste addi ti vo • póde ser lida 
á pag. 3i2 , do vol. li do projecto de Codigo. 
Inutil, pois, repetil-a aqui. 

Accrescente-se depois do art. 6• : 

Ar t. Quando o sentido da lei fôr claro, 
não se desprez11rá a lett ra da mesma, para 
consultar seu espírito ou a historia de seu 
estabelecimento . 

Vol. rrr 

Art. O contexto da lei ser~irá para 
esclarecer o sentido de cada uma de suas 
partes, de maneira que haja entre ellas a . 
devida correspondencia e harmonia . · 

Art. Nos casos a que se não possam ap · 
plicar as regr"1s precedentes , interpretem-se 
as passagens obscuras ou coutradictorias, do 
.modo que pareça mais conforme ao espi· 
rito geral da legislação, á equidade e sobre· 
tudo á liberdade. 

Não suggerimos, bem se vê, nenhuma no
vidade. O pr imeiro artigo e . o segundo re · 
produzem fielmente os arts. 19 e 22 do Codigo 
do Chile. O terceiro encerra a dou trina do 
art. 24 do mesmo codigo, do art. 78 da 
Constituição Federal e do frag mento 12?, 
tit. 7, da lei 5 do Di gesto. 

Entendemos que é disp ; nsavel funda · 
mentar a. alh conveniencia de taes reg ras . 
interpretativas, para a sincar ct applicação da 
lei. O Codigo da lta!ia; dedica ao assumpto 
um capitulo especial ; o do Uruguay, cinco ..; 
artigos (16, 17, 18, 19 e 20); o da B1livia, 
sete regras (art. 33) ;· o da Colombia, igual· 
mente um capitulo especiul ( f n te1·pre tacion 
de la ley , arts. 25 a 32]. Etc . .. 

Não se despreze seg uro meio de evita r o 
arbítrio dos juizes, a anarchia dos julgadoe, 
a diversidade das sentenças. · 

Rio, lO de jtn h ) de 19;)'2.-.H{redo Varel 'a , 
advogado. 

i 3 
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Do Sr. E ulalio da Costa Carvalho 

Arts . 682 o 837 do Projecto da Com-
missão. 

Arts . 534, 681 e 835 do Projecto ela Ca
.mara. 

NO T.\. PRIMEIRA 

AelolJtD.m a palavra -inscripção- tanto 
pa.ra os actos de transmissão de immoveis, 
<1uanto para os ele co nstitui ção e de trans-· 
mi ·são de direitos reaes sobre immoveis, 
inclusive a hypotheca . 

S~m razão a prE'fer ~ncia eless:t. palavra 
pcltt propria significação para. substituir a 
palavra- tra.nseripção-usnda. por lei actual
.mente pa.ea. os a.ctos de registro das trans
rni~sõcs de immoveis ~ de dil·eitos reacs com
_prehendiclos nos ns. 1 a 8 do ar t . 680 do 
Projecto ela Commissão e 6i9 do da Camara, 
fôra conveniente o emprego delta. só para 
inJicaçãl) dos actos de registt;o dus hypvthe

·.cas, como tem sido atü agot·a, tanto mais 
quanto o Codigo não opera.l'iL altc-1ação fun·
·damontll na. nossa Legislação hypotlle· 
caria, , 

A substituiÇ<"i.o 6 mera questão de palavra 
·C tanto basta para. não :cr a.Joptadtt, porque 
dell& poderão originar se eon fusões em .-ir
tmle üa linguagem empr Jgada hoje, de ac
-cordo com a lei, nas informações que os re
gistros prilstam e nas indicações dos livro;, 
no3 qu:tes são pra.tic:r.clos os differentes a.ctos. 

Os livros de re-gistro das transmissões üe 
immoveis c cla.quellcs o nus rcae; elos ns . 1 a, 
8 já. referidos tecm sido até aq_ Lli- livros de 
transcl'iiJÇão- e os de regist1·o das hypothe
·ct~s-: livro ' ele inscripção-:all.optad<t a sub
stltmçao daquelles-o~ que existem conti · 
nua.rão, confurme os respectivo; t ítu los le· 
gac: , a se1·- livros ele tmnsJripç~o-e os que 
existirem de então em dcante serão-linos 
·de inscripção - indistinctamento com os 
·das hypothecas, de modo que os mesmos 
actos-cle transmissões ele immovois e de di
reitos reaes dos ns. la 8 citados-ora con
-starão ele livros de- tra.llscr;pÇ<"ío-e ora de 
livros de-inscripção . 

Parece que nenhuma vantagem haverá 
na innovação. 

Art . 536 do Projecto da CJmmi~ ... -o. 
Ar t. 535 do P1•ojecto da Cam a.ra 

KOTA SEGUNDA 

Limita aos actos entre vivos J, necessiJ lo 
de insc1•ipção para que se oper.J a, tran~1 is
são do domínio . 

Nenlmma conveniencia. ha na isenr;f ilo 
dependerem dessa fvt•malidadc os actor> r m:. 
mort·is, para operar-se o mesmo fim. 

Completa, prompta publicülade sór ,,.1te 
os registros podem daL' : a I ,·oporei' .ch 
pelos outros cartorios é sempr • diffi i tão 
rar<J. meute i lllpossive1, sinãJ em <~hs,1\ u 
p 1ra todos, relativa.ment1, priucip<~ te 
para muitos individues. 

Uma unica considOl'ação, crmlle rlo 
todos, ba. ta para tornar eviclc,,te "· L N · 
niencia, a necessidade até, de ~u_joit<•. , l'O· 

gistro tD.uto uns como outros: emrpn ·· · tu• 
os actos de reO'istro só podem sor p1·at LoH ' 
na comarca da situação dos i•umo·· oc 
inveut;n·ios são processados n:J.s com .. '!a.< 
das ultimas re ;idencias üos in,·entaria'; se 
só mente ahi e po:·tanto espars; s ac1 ui 1,\li 
se encontrarão infol'ma.ções , as q•1aes ;i,lu 
poclel'iam const<J.r de uma sô fonte e1 ·Ad:t 
comarca, si não fos;e aquella i ,, n~ão. 

Em relação ao> ouus l'O<tes ela. n::Jsn• c :i
gem é praticamente· bem conheci·' "· . 1 f n· 
tagem de não sei·omregistrados r. , .glst~~-, 
onde não constam onerad os o~ 1 •'lltJY, :LS, 
que ali<\S r,ssim estão, porque a un:titm~ :ã.o 
ttOS onus consta de ac,o prat: Jclo' ou •·o
ceosaclo e jnlga l_o po1· l1hi alFut·.s, mu ,as 
vezes em com<~rca d:ivel'S '.\ clMJ uel!a ua stt l.!!.:,.. 
ção do immo.-el . 

Ar t. 537, n. I, do Projccto d .t 01mmi ~í'io. 
A1· t. 536, n . I, do Projeeto cl .\ C.,m:1,·a. 

KOTA TERCEIRA . I 
8ujeita á inscrip(.'li.o as seweuç:ts p~·of :!'i· 

das em acçõos di visorlas, ' 1s q na c· r · 1 
cessa.ção do estado de communhão. 

Parece não haver razão ]laJ'a. não c:um t·o
hendcr nessa disposição- os actos decl n ti-



CODIGO CIVIL BRAZILEIRO 

v9 convencionaes para o fim de fazer cessar 
o ~1esmo estado. 

~i sentenças, 'actos judicia.Js, publlcos, de
P!1pdem de registro para a ~wquisição do 
domínio (art. 5:18, do Projecto da Commissão 
e ~7 do da Camara), porque actos conven· 
ci naes com o mesmo fim, fazer cessm· o es
ta o ele comnwnhao, não depenà.erão dessa 
fo ·rnalidade ~ 

ctualmente, por falta de disposição legal 
a t esrdto, observam-se na pratica inconve
nilmcias e diffiCll ldades, provenientes de pre
telTder-se fazer constar de averbações a trans
cripçõcs de acquisições de immoveis em 
cotnmum a divLão pelos condominos, ou 
p!Jlos herdeiros do proprietario fullecido. 

Essas :J.veebaç,ões não podem ser feitas sem 
infmcção á ultima parte do art. 25 com re
fercncia ao art.l245, ambos do regulamento 
dei2 de maio de !890, porqne os caracteris
tiqos do quinhão ti a verlJ:w não fica!'ão con
stando chs columnas, que lhos 3ão destinadas, 

reaes constituidos c ~nscriptos, anterior· 
mente, á hypothec11 sobre o mesmo im
move!. 

Ora, si es8cs onus dos L18 . I a 8, consti
tuídos ou transmittidos causa mo1"tis, não. 
necessitam de inscripção pa:·~ a re3pcct.iva 
acquisiçiio dos direitos e sã.o, pJrtanto, 
ap3nas consti (ui dos e não inscriptos, não de
verão sub~i~lil• á hypothcc·t, ainda quando· 
anteriores êt ella, ou prejudicarão o credor 
hypotlJ.ecarío em consequenc:a da difficul 
dado ou irnpo;:;sibilülade do informaçõe;, si 
pel~ independencin de inscripção subsisti rem 
unicamente pela prioridade da respectivD
Cv JJ sti' uição. 

Art. 817 do Projecto d:t Commi.;são . 
Art. 815 do Projecto dr~ Cam:.tra. 

NOTA Ql:INTA 

rc~. ultando dis.;o difficuldades nos sQrviços das 
bu"cas, além qe quo será impos oivnl dar Não comprehen:le como ohjecto de hypo
cu pr~mcnto ao disposto no art. 8•, § 5•, do theca.- 0.3 engenhos ccntrcoes , fabricas, usi
dehreto n. 16!1 A, de 19 dejaneiro de 1890, e ·nas, etc.-comprahendidos no§ !• do a1't. 2• 
ar.~ . 251 do regulamento citado, ao mc1os do decrcb n. 160 A, de 19 lle janeiro de 
co'\ll a clarczu. Jll'ec_isa para as informaçõ ~s 1890. 
ex1gidas dos registros. s~rà c1ue o Projecto os comprehenda no 

Muitas vcze3 o immovcl transcripto é um n. 2 do art igJ supra ~ 
terreno , no qual edificaram-se c~.sas: os con- Mas osm disposição já. oxistia-al•t. 2•, § L• 
dominos distribnem entre si as casas pelos da l.Ji n . 1.237, ele 24 de setembro de 1864·, 
mtmeros, ou ll_jesmo sem oumet'os e là vão e nolla não se comprehendiam ta:Js objectos, 
ao registro requore1' que se averbe a cada tanto CFICO d.oc1'eto de !890 os comprehendeu 
urn o que ficou a per tencer-lhe. especificadamente. 

Obrigad11s taós di visões ao registro, para Será que, adaptado o Codigo, esses esta-
que se opere transmi8são de domínio, os belocimentos não continuarão a ser object~ 
<cc!os re~pec:ivos serão revestido das for- de hypotheca ~ 
m lidades_legaes o para esse fim, parece:me, Terl"~ hctl·ido omissão involuntub, á qu ~l 
a !Jspo:nç_ao_do 1art . 537, o. I, do Pl'OJecto convenlurcmediar? 
da Comnus=-ao, ou 536, J.L I, do da CétJnara, 
co •re:ponderá aos intuitos do lcgi.;lador, 
se ~do ~.ssim redigida: -1. 0 As sentenças pro
feJ 1das nas acções divisarias, assim como 
qu lquer acto declarativo convenciona l, do.; 
qu os resulte cos ação elo estado de com-
m mhão. 

rt. 682 do I?rojecto da Commiss"io . 
rt. 681 do:lnrojecto da Camara. 

NOTA QUARTA 

f
imita a necessidade de inscripçã,o doS 

on s reaes dos ns. 1 a 8 do art. 680 do Pro
je o da Commi~sito ou 679 do da Camara 
ao con~tituidos ou tran:imitt idos por a-elos 
en ro v1vos. 1 

lém do que já disso, qu11ndo tratei do 
ar~. 536, dit·ei : a segund ct parte do art. 818 
do , Projecto da; Com missão ou 816 do da 

"'["' P"""'" :que--sobslsroni os onus 

Art . 818 do Projecto d11 Commi~são. 
Art . 8lô do P1•ojecto da Camara . 

NOTA SEXTA 

Limitada a necessidade do regi.;tro dos 
o nus reaes aos comti tuidos e transmittidos 
entre vivos, serú. conveniente alterar a ro
dacção do artigo supra, pm·a ev itarem-se du~ 
vidas; sinão prejuízos. 

Parece-me quo, redigida esh disposição 
pelo moclo seguinte, corre.>ponderâ ao fim : 

Art. A bypotheca abr·ange todas as ac-
cessões, melhoramentos ou construcções do 
immovel. 

Subsistem os onus reaes constiluidos entre 
vivos, quando inscriptos 11nteriormente. 
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·Art. 819 do Projt>cto da Commissão. 
Art. 817 do Projecto da C<tmara.. 

NOTA SETI MA 

E8te artigo contém a disposição do artigo 
9'56 do projecto do autor, cuja ultima parte, 
que t ·)rnava obrigatoeia a declaração da 
importancia da divida antm:ior, da. respecti
va data e dos juros sob pena de nullidade, 
foi eliminada. 

Fôra, talvez, conveniente a conserva\;áo da 
disposição eliminada, sob a sancção estatuída 
no ar L 8• da lei n. 3. 272, de 5 de outubro 

Não pretendo com os substik · ~\o, suppt~ 
quanto está comprehendido r .; art.. 66 a 71 
do regulamento de 2 de mai(l de 1890 o 1 e 
6 reproducção dos arts. 69 ;' 74 do regu ':\
menta de 26 de a,beil de lS6: : apres~tan
do-os, convenço·me que se evi r:l. o Cttte h;• de· 
confuso nos dons artigos do Pr' Jooto. 

Art . 8.20 do ProjQ.;to da Commi,ssão. 
Art. 818 do P1·ojecto da Cam u·a. 

NOTA ~ONA 

de 1885, e no § 6• do art. 4° do decreto Parece, a mim e a muit8s, pl'GJLt,li.:: t;ll ·av 
n. 169 A, de 19 de janeiró de 1890, parn, o credite> hypotheca.rio i disposição do ar t gu 
fim de evitar p ;·ejc~izos caus:tdos por fa lsas supra., segundo o c1ual o credor ]Jor hYl1o
:informações dos registros mal aclministra-· thec<.1. ant Jrior, 11ão vellc iLl ~t, não po lerf e ~~~"'' 
dos, muito communs ali<is; mas uma vez tranquillo sobre a colloc:tção c . ..,s ~e t, ·· :a
.que seja conservada. a disposiçno do art. 843 pitaes. 
elo Projccto da. Comn;.is.>ão, 841 do Peojecto Enteetanto, si os comp 3t~ntes !1 repm.\ m 
.da Cama"", n. quG.l constava do art. 98i do conveniente e util, que seja adoptad a. ·,)Jr 
projecLo ,!o w '.oc· , é indispt3mavel a sua completo, obrigado o crc:lor p<Ji:: &erio, 1 lO
rept•oJ ucção . tificm·· juclicialmente o anterior 1 .- I'<'· h ia.r 

A nã.o ser assim, ou a niio sm· obrigatoria a. execução, como so contém no i: !' •:>. ·ciu . 
por parte do official publico que lavrar Pena será quo a resp3ito d.e credores • lli · 
a ewriptura, a. declaração de tratar·se de rographarjos não se dê a ~ .1e Ga dispu:,i ·:ii .. 
p:·iiueii'il, segunda ou tet·ceira. hypotheca, obrigatoria, evitando·se que proce(l:J.tn. C1~ID 
como SJ.. ber o ofl'cia,l do registro si a hy- aCllÜ tem acon tecido, a execu1·'1.u poJ· rlivir,l;:; · . 
potheca é primeira ou outra posterior. ás vezes insignificantes, e c r ..{hBllt ale. a · 

Art.>. 840 e 841 (J.o Projccto da Commissão. 
Arts 838 e 839 do P1·ojecto da Camara. 

NOTA OITAVA 

O objecto destes dous artigos pal'ece-me 
purn,mente regulamentar , assim como que 
.o officin,l do registro só pode duvidar da 
legalidade do titulo por falta das respectivas 
formttlidades extrin:>ecas e não dn, legalidade 

.d ~t inscripçã.o. 
Em todo caso, si entendor-se que a ma teria 

deva ficar comprel1endida no Codigo, peço 
venia pat·a apresentar os seguintes subsU
:tutivos: 

At't. 840. A apresenta.ção do titulo no Pro·· 
:tocollo será fe:ta, ainda quanclo o oflicial 
·duvide da lo g~t!iclar.le delle, sob o numero de 
ordem que lhe competir; cbndo ne.;; te caso 
declal'aç'ão po1' escripto á parte interessada, 
junto com o titulo, cujo regis tro fical':~ 
adin.do . 

Art. 841. Si dentro de trinta dias a duvida 
for julgada impl'ocedente, o 1·egistro se fará 
sob o mesmo numero do Peotocollo ; no caso 
.contrario a }lrenotação ficará sem vigor c o 
titulo dependerá de novn, aprescmtação paea 
ser registmdo. 

os immoveis á praça, sem s -nêir, dtN ~l'tl· 
dore3 hypothec<J.rios e a lev . 1.Í1l' o 1•e ,,._ 
sario para o respectivo pag<tPlento. 
Pare~e··me quo simples dl':<j)Os ição lL,!;a 

poderi o, evitar to :los os inconvenien tos de· 
ordem, que cada dia mn,is preju:llctnn o c ' 
dito hypothocario entre nós, e e~.,;a. co!los ·'
tiria na obrigzttoried'<lde do au.tul' exlli i r 
certidão nog<.1.ti va do l'egistro 1'da.1iYa. ws 
immoveis penhorados ou seque:. I :a:làs do 
juiz mandar intimar os ceedoees 1wi,rile~ir~
ctos por hypothcca, s~ os houver. 

Art. 842 do Projecto da Com ~ · 
Art . 840 do Projecto da Can , ' · 

NO'l'A DECIMA 

En~ena. ao que parece, db;po~' çau H\ _t't 
ct.ivu, ao art. 839 daq_uelle Projecw uu 837 
deste, OL1 lonun3ia o pensa.mento 1lo l'!' '; 1 Lill 
gil··a. 

Dito art. 839 ou 837 e;;t<J.tue •. prl!t't:~l'(•nc , .. 
dos (lil'eitos ceeditot•ios dctcr mina.lia .l•el; 
prioridalle do numero da. ar res~1ltaç~ tK 
P1·otocollo, continuando na .. ig-.Jrl"ia cll1 Jo
di go CiviLa regra. j(t consagn•c, L"'. i •J3S 

legisln,ção a.ctual. ' . 
O art. 842 ou 8i0 parec6 ' 'fh1a> 1 a 

restringir essa r~gra, estabelec:c rp' J, na 
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hy~othese··. mille figttrada, a declaÍ'ação da 
h~a da celebração da escriptura determine, 
en re titulas apresentados sob o mesmo nu
m J!o, a prefereucia dm direitos pela prio
r i ade da hora . 

1 nao erro na infelligencia que dou ao 
uit ar tigo, elle tem por fim impeclir o con
cu sp de direitos igua,es, determinados pela 
id 'licbde do numero de ttpresen tação, si 
nã ' tem em mira ao mesmo tempo evitar 
ab sos pelos serventmwios do.> registros. 

ejam, porém, ambos os fins, ou sómente 
u~ delles, será inconveniente a adopção 
de, íL disposição, por ser irrcalizavel na pra
tic, , ou , pPlos menos, de muito ditlicll rettli· 
zaçéto, ale11.1 de sujeita 'tt mais abusos cl'J que 
os ossiveis ctctualmente. 

ara dar-se a preferencia dos di~'eitos pela 
pr edencia da boré~ dn. celebração das escri
,ptu as, será preciso q\le estas, além de con
ter m a declara<:ão d~ hora, sejam apresen
tad ts ao registro de modo que o respectivo 
ser entuat' io possa verificar qual a ordem 
em que devn,m ser a;peossntaüas no Proto
coll , ou permittir·se l[Ue, apt•esent<.tda qual
que' com declaraçã.o dé hor<.t, o otlicial, sup
pon o por is~ o a existencia de outra , fiq uc 
até á ultima hora do serviço do dla á espera 
üa l)resouta.ç.."io desta, para só cnLão peo
cecl 1' ao registro. 

A ém disso, no me.;mo dia pôde o otlicial 
rcc ber duas oa mais escripturas const itu
tiv de onus reaes soh o mesmo immovel a 
favdr de inclivjdnos dhersos, lavradas em 
dias diJJ'erentes o, portanto, sem declaração 
de 1 orn,. 

S o-une! o a disposição do art. 842 ou 840 
sel'á impussiyel o registro de todas no mesmo 
dia como proceder o otlicial ? 

F-r á o regi~ tt·o clç · Cl1.tla um:.t em tlb s ~ Ltc-
cessi ·os 1 ·. 

Qual o criterio para estabelecer a ordem' 
da preferencia ~ 

Si convém estabelecer a preferencia dos ' 
direitos oreditm•ios pol' outro meio, além do 
numero de ordem do Protocollo, adapte-se o· 
momento da apresentação, obrigando-se o· 
otlicial a dar recibo âo titulo com declaração· 
·do numero que competir ao titulo e do mo
mento (hora e minutos) em que f0r apresen
tado, indicações essas que tambem serão 
feitas na nota da apresentação. 

Parece-me, porém, que disposição a re
speito é materia regulamentar, devendo-se 
apenas em additamento ao art. 839 ou 837 
consignar disposição restricti v a. 

Mt. 843 elo Projecto da Commissão. 
Art. 841 do Pl'ojecto da Camara 

NOTA DECHfA PRHIEIRA 

A di~posição deste artigo prenclia·Se ú. da 
ul tima J:•ctrte do ar t. 956 do pl'ojecto do 
~wtor: eliminada essa, o officialnão poderá 
saber qUando tratar·se de segumla ou ter
cejra bypotheoa, para sobrestar no respe
ctivo registro, si a anterior ou anteriol'e,;; 
não estiverem registradas. 

Alúm disso, este artigo ê annullatorio do 
principio estabelecido na nossa legislação 
actual e mantido no ar t. 839 ou 837 dos Pro-· 
jectos. 

Ainda mais: para que sobrestar na inseri-· 
pção da bypotheoa posterior ít espera da an 
terior, depois de prenotal-a, isto é, depois 
de clal'-lhe o numero ele ordem elo Pt·otocollo, 
si assim fica determinada a preferencia dos 
direitos do credor comtituido pelo t itulo 
prenotado? 

Este artigo carece de ser elimioado.- 10 de 
Junho de 1902, - Eulalio da Costa Carvalho. 



Do Sr. Fernando Luiz \'i eira Ferreira 

O Dr. Clovis Bcvi.laqua, que architectou o dieeito ao embargo; já o art . 323 quant 
com tant::1. intelligencia os poderosos viga- (~ dilação do tees dias, o art. 3:28 quanto ao 
mentos da lei orL'. submettida ao exame da deposito dos b:ms embargados, os arts. 329. 
egregi"' Commissão do Senado, honrou-me 330 e outeos sobre o modo de oppor embar
cam suas rcferencias ús emendas por mim gos ao embargo s5.o puramente processuaes. 
ofi'erecidas ao pl'ojecto, embora divergi:::se de o artigo vem desfazer o cahos legislativo. 
algumas. . . . 

Como, mesmo sem 0 seu precioso apoio, S~ os casos de cmhar ,;o pertence_:u a. leg1s 
tenho por indispensv.veis os dous additivos 19-çao do~ Estados, pol'que ~ medida se l'ea 
que ofi'el'eci para resolver 0 intricado pro-\ll za mcllrante processo, entao d~Yem pe~'ten 
blema da discriminação de attribuições entre c~r-lhe tambem os_ casos de acça_o de drvor 
a União e os Estv.dos em duas ma terias cw, os casos ele acçao hypJthecaria e os caso 
que se prendem c se penetram muttumente, emfim de todo~ os processos . Vglvere?JOS ~o 
o direito civil o o seu processo, e porque tempos preto~'HLe.; _; ~ Cod1go nao sera ma1s 
me parecem falli 1·eis al .,. uns ar.,.tuuentos fonte do cllreüo c1 Vll; deYe~'emos soccorrer 
empregados ]!do nobre jurlsconsult~ contra n~s do j ~ts l~ono?'C!? '·;ttm e:;C}'Ipto no album da 
as minhas emendas, permitto-me resistir-lhe, l~1s provmcrana··, ql!-e ~1~ao ao sabor elas 1 
não obstante a grande aclmira~·ão que tributo ~tslaturas locaes: )Ud2c:wn d~bo, pouco s 
aos seus incontestaveis meritos . llUJ?Ortalldo com_ a le;,; dtwdeclm tabulanw 

O additivo da par te geral é 0 seguinte: delmeada por tao competente Hermodoro, 
Art . Os cosos de an·esto 011 embcwgo, 1'\<:t pQ,rte especial pelo mesmo motivo pro 

sequestro, cletençcío pessod ou gv.alque1· 1·estri- puz o capitulo Da eccewção em pagamenti 
cçao ~-ml?osta . ci l·:.be1·dade pam §egtwança com o art . : A ordem elos bens 1Ja1·a q p , 
ele dlrettos c;.vis seio os incl·:·caclos nas le·::s nhoJ"Ct, a inclicaçcio elos qtte se acham i sento' 
JJ?"O Ccssuaes ela Unicio . dessa medida, as cleclucções ele valo1· depois cl\ 

Entende o Dr. Clovis Bevilaqua que dos pr·::mei7·a praça, a aclm::ssibilidade ela adjlicli
proprios termos do artigo se evidencia a na- caçao com os 1·espectivos abati?nentos e o cli' 
ture_z :1 processual da ma teria. 1·eito de remir os bens executados ?·egulcc,,:v-f. 

Nao ha tal : o artigo não diz quo o pro- pelas leis p1·ocessuaes ela Un:.ão. 
cesso do arresto e das me~idas exemplifica- o Dr. Clovis Bevilaqua tem por inutil UIJ 
das_ ~erá regulac~~ p~las lets ~rocessuacs da artigo do Codigo Oi vil que se destine si 
Uma:o, nem pocl!a di~el-? p_oi que quando a plesmente a remettor uma certa materi 
medtda é requertda as JustJça~ estaduaes o para as leis processuaes. Mas é inutil u · 
?ro_cesso. é o das leis respectl'vas. O que o artigo que firma uma a.lta que stão de con; 
arttgo d~z é _g,ue mé!'r~ae. os casos em que petencia le .. islativa ~ · 
taes medtda.· sao admrssrvets para seo-urança o . 
de dil·oitos civis pertence á competencia le- Entende que o assumpto é genumamenfi 
gislativa ela União . processual por .seus ,c.:~'act~res p.re_Pon~e 
E~ses c~s~s podiam ser enumerados pelo ra~te~; Nesse easo o <LI:~,o nao seua mutil 

Cod1go Crvtl, mas este p1·efere remettel-os sarta mconven~~nte, en_oneo. . ,· _ 
para. as leis processuaes elo mesmo legislador, _Mas a doutnna do Il_lustre JUIJS,c?nsul.~ 
cons1derando-as neste particular como com- nao se mantem :nesmo d1ante do articula .. 
plemento, como parte intearante do seu pro- do seu helio :proJecto. . 
prio articulado. ~ O art. 1.67,9 cle~sa ~bra d1z : «Todos a 

. N~o é 0 pr?cesso dtt medida, repito ; é 0 bens do d?vedor estão SUJmtos ao pagament 
du'mto á medida, em Clue caso elle existe . . E de seus cr.edoros .» 
não sa distinguem? Perfeitamente. O autor susténta mais tarde que os ES, 

Tome-sa· o regulamento n. 737, de 1850. tados em suas leis procossuaes podem de
Os arts. 321 o 322, por exemplo, consagram clar•ar contradictoriamente: Estes, aquelle~ 
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quasi todos, todos os bens do devedor não 
podem ser penhorados. 

O art. 1.699 estatue : O devedor tem di
rei to aos livros e instrumentos indispen
saveis ao exercic"io de sua arte, officio ou 
profissão . 
. k'fas o Dr. Clovis Bevilaqua sustenta agora 

.que esses bens podem ser penhorados si as 
leiã 1)1•ocessuaes dos Estados assim o deter
minarem. 

O art. l. 135 do seu projecto diz que é um 
direito do credor consentir em receber uma 
cousa que não seja dinheiro em substituição 
da prestação que lhe é devida. 

Mas o illustre jurista defende hoje que a 
lei estadual póde obrigar o credor exequente 
a receber em pagamento os bem penhorados 
si aprouver ao legislador do processo resta
belecer as adjuclicações forçadas. 

O legislador federal póde crear o homes
tead e o estadual mandar penhorar o home. 

Verdadeiras theses o antitheses ! 
O meu ;ntigo, S3m sobrecarregar o Co

digo, vem resolvei' radicalmente uma neccs · 
sidade jul'id.ic:t com proficiencia assignalacla 

,·e discutida pelos nossos melhores juristas, 
inclusivo o Dr. Clovis Bevílaqua. 

Quero para a execução em g0ral o que o 
[illustre Dr. Azevedo Marques deseja para 
as execuções hypotllecarias. 
. Pelo capitulo que p:oponho, o Codigo Civil 

considera. direito substantivo e parte inte
grante do seu articulado relativo ao direitc 
elas obrigações tudo quan to nas execuções en1 

\)agamento não pertence ao que propriamente 
se póde denominar fórma do processo e pOl' 
üso mesmo reme tte o assumpto para as leis 

l
-da União. 

.N leis estadua ;s seguirão em taes mél.te
rias as normas decretadas para a União, po-: 

l.oâo . ·erem mer,tmente procossuae3. 
i « Não é licito retirar dos Est '1dos a compe
rtencia para leg i~ larem sobre direito proces
sual; mas si á União compete privativa· 
11nente formar o direito civil e commercia.l da 
Republica, é claro que ao legisla i i v o federal 

!
cabe dar aos divel'SO.> institutos o é'.rranjo, a 
or ganização que lhe pa.r.'lcer convinhavel e 
que, porLa.nto, não deve tolher-se a sua acção 
\sacrificando a log ica do direito. » Clovis Bevi-
.aqua- Obsen;ações . · 

Essa premissa brllhante, força é dizel-o, 
1J•1ão teve na. obra elo grande j Lu·iscousul to 
todos os coro llarios que eram de o.;perar como 
>olução da anarchia legislativa encontrada 
pelo seu projecto, a outros respeitos tão digno 
de applausos. 

Execução é pr·ocesso, não ha duvida; mas 
tm;nb~m é pagamento, 1-amb<im é desapro
prmçao. 

Não é só o concurso de credores que se rege 
por principias materiaes superiores á alçada 

dos legisladores estaduaes ; é a execução 
toda intêil'a considerada em seu objecto c ef
feitos," que se d:stinguem tanto da parto for
mal da execução,como. no Codigo Civil o ti
tulo Effeitos das obrigações se distingue do 
capitulo Da (ónna dos actos jurídicos e stw 
prova. 

Manda1· qun -nas ma terias do artigo pro
posto os principias S{'jam procurados nas lei~ 
processuaes da União é simple3mente resol
ver uma questão de competencia, para sal
var a logica do direito. 

Si o Codigo Civil, em vez de desenvolver o 
assumpto, romettesse o concurBo de cre
dores para as leis processuaes da União, 
nem por isso a classificação dos creditas se 
tor11a1·ia meJ.'O processo e como tal alteravel 
nas leis dos Estados. 

Os <idditivos devem, pois, ser accaitos , tra
tando-se de assumpto que por seus c:J. racteres 
preponderantes é nlllito bom direito substan
tivo. 

ArL 72, n. I 

Segundo o Dr. Clovis B3YÍlaqua , o art. 3° 
da Constituição attribue á União a proprie
dade da zona reservada p::o.rJ. a fLttLu·a Capital 
Federal. De modo que um habitante de 
P<1racatú ou ele Formos:1. não sabo si a sua. 
cn.sa é sun. mesmo ou da União, porque um 
domínio que se lJóde chamar imm-::1<ente tor na 
incerta a p1•oprieiade no planalto cenhal 
da Republica. O arg umento que til·a do 
verbo pertencer não é decisi I' O, pois D. ilha 
ele Marajó per tence ao Pará, mas não como 
bem dominia l. 

ArL 90 

« A emenda restringe inconvenien temente 
o alcance da r egra.» 

Não pretendi, nem resulta. dos tel'mos do 
meu sub.>titutivo que só em contractos bene
ficos possa ter importancüi o eno sobre a 
pessou. com quem se contracta. DiEse que 
em 1·egra a consideração da pea>oa só tem 
importancia nas liberalidade3. ELltretanto, 
póde não ter, como quantlo sa dá esmola 
sem indagar a que pobre, e póde ter em con
tractos onerosos, como a prestação do facto 
oxempli.ficada pelo illustre mestre. Tudo 
isto está previsto nos termos em que o meu 
artigo se acha concebido. Elle se parece 
mais do c1ue o do _proj octo com o art . l.llO 
do Codigo Civil Fr-1ncaz, aclundo-sc, porém, 
formulado de modo a comprehender todos os 
actos , não só os contractos, onerosos ou 
beneficos, em que ha erro sobre a pe;;soa a 
quem se confere um direito. 

Por isso é prudente d<tr-lhe entrada na 
Parte Geral do Codigo Civil, não confiand.Q 
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muito nn.s applicações sensn.tas de dispo
siçõe.s incondícionaes, pois optima lex est 
quce m·::n·:·mum m·b ::tr~um relinquit. 

Arts. lll, 112, 115 e 116 

« Os credores hypothecarios, quando a ga
rantia não cJbre a divida, são chirographa
rios em rela<;ão ct diiferença.» 

Então ha duas di vi ~as, uma hypothecaria e 
outra chirJgrapharín.. Consequencia: 

Devo 20 e o objecto hypothecado vale 10; 
pago 10. Pela regra da imputação na dívida 
m ais onerosa, po3so d ·,r ba ixa na hypotlJE.cn., 
fie 1ndo devedJl' chirogl'aphar~o do resfio. 

« Il terz·) elfetb in<liretto delle obligazioni 
consiste nella facoltii concessa ai creditori, 
tanto chh·ographari, quanto ipoteca1·:, d'im
pugnarc in}Jroprio nome gli atti che il de
bitare abbia fat t i in frocle delle lmo r<J.gioni.» 
(IVIazzoni, DL·. Civ, IV, 108.) 

O jurista italiano tambern não s~ lembrou 
da subtileza, o que j <L é uma consolação part1 
o m <to oxito dtt minha ousadia. 

At't. 121 

« Outrn. duvida. do 81•. Vieira Fenc ira.» 
Não tenllo clu r ida nenhuma; tenho O cer

t eza de que a doutrina do projecto é insu3· 
tenta vel. 

Já não é novidade que á comliçã ::> pllysi
camente imposs i vol fa.lt:t o caractel' de vel'
dacloira conclit;ão ; mas o que Sa vigny não 
ensina é que soja valido o ac to jurídico quC' 
se fttz depender Llo impossi vel. 

«De quelque nature que soH l'impossiui 1Hé, 
la convontian e.>t également viciéc et cela 
sans distincf.ion entre le> contrat.3 à t'.tee 
onereux et les contrais à titre gratuit ... Je 
vous donne mon domaine, si vous touchrz Lt 
lune a.ve~ le d.oigt: c'est une folie. » (Beli.m'J 
Phil. du droit, li, p. 475 .) 

« Condizioni ·::mposs·::biti (p .J uco antes decla
radas improprias) sono quelle in cu i l'evento 
e fisicam ente o giuriclicamente impo.ssibile a 
veriftearsi. A ?'·igor d~ log·ica l'offetto do
vrebbe esse r semzwe la nullitd del negozio. 
Senonchê pet' favoeiee le dbposizioni di 
ultima, volontá ... » (Pietro Bonfante, Inst . cZ.: 
Di r. Rom. , p. 63.) 

Romanist·:ts o philosophos. todo.> protestam 
.contra o peincipio ::~doptaclo pelo projecto. 

Porc1ue é pura e valida a U.oação que se 
faz dep Jnder de con_liçã.o phy.;icamente im
poss ível ? 

Porque a condição é lmpeopria, r espon-
de-se. · 

Não é razão. Tambem é impropria. a con
dição em que se faz depende'' a. declaração 
de vonh _~e de facto que SJ não verificou no 

Vol. III 

passado-s~ Carnbyses tomou matte coni o D;·. 
Fnmcia, mas nem por isso é valido o acto 
que se faz depender dess1 clausula. Nam 
si ea i ta non sunt, nihil valet stipulatio. 
r. m, 15, 6. 

O objecto de uma clausula pôde set' um 
facto impossível, mas a clausula essa é uma 
realidade. 

Art. 174, n. III 

« Import:l. o mesmo dizer: pendendo acçcio 
ele evicçiio ou antes de jttlgadt"\ a evicção.» 

Afinal In de se chegar a. esse resuHado; 
mas porque não clizoi' as cousas corno devem 
ser ditas~ Si acção qae pende é acção que já 
f0i iniciada, po.eeco que emquanb o não for 
coe r e a prescripção coutea o adquirente. 
Entre~anto, não é is~o o que se quer dizer. 

Art. 183 

« Cecio que é prt)cisamente de affinida.de 
illicita que se eleve cogitilr.» 

Nesse c :.sJ h:1 de convir c1ue o artigo offe
rece uma p!'OVi .on ~ ia i.npel'feitn., poque 
hmbern ao descJndente devül. p t:mui LtiP <1 
coafissão espontanea, visto a mesma razão 
de affioiclil.de ex istir entre o seu ascell'loote e 
a pos~oa com quem teve coito o primeiro. 
Permitte-se ao paJ vir cleclariw mysteriosa
mente: Meu filho não pôde con trahir nu
pelas com Aspasü1, ctti suav-:te1· aclhcesi; mas 
ao filho não se facult"- a r Jciproca! 

«Além disto, a emend::~ não mo parece 
acceitavel, porquanto, r;)conhecendo que a 
filiação se pôde pl'ovtw pJr varios modos, 
n.ffil'ma que o parentesco illeg~timo sómente 
por confissão espontn.nea se prova, como si 
da filiaç1o não resillt::~sse um vinculo..dJL_ 
p ~trentesco. » 

,\ conjLincção pordm do paragrapho mos
tl'a que elle restringe a regra elo artigo no 
caso de S3 poclet• peovar o parentesco illegi
timo por algum dos modos do art. 363. Si 
José o Mttrin. são filhos ([r) JoHé M::.ria ou ele 
i\iaric:t José, não precisa ser o juiz hlentoso, 
como o do Casamento ele Figaro, paea clesco
brit• quo elles são irmãos . 

O ar~igJ, como redigi, e o seu paragec:tpho 
dizem quo o parentesco illegitimo só sJ 
pôJe provar por co nfissã') espontanea elo as
cendente, sa lvo si pelo vinculo ela filiação, at
test~da. na fóema do art. 363, se pudtJr veri
ficar o dito parentesco . 

No meu p ::tr0cer occupei-me principal
mente com a. noção de affinidade illicita, 
pouco elucidada p í: los nossos civilist<tS, e 
com a deficiencia do artigo nesse aspecto. 
Mas agora noto que o paragrapho a. respeito 
de filiaçiio i llegitim'\ ê por sua. vez mais in-. 

H 



106 CODTGO CIVIL BRAZILEIRO 

completo do que observa o Dr. Clovis Bevi
laqua, por declal'cl.r que a filiação natural se 
prova ap3nas por confissão espontn,nea e 
pe~ os modos prescriptos no art. :363. Entre
ta:nto, não só a filiação illegi ti ma póde ser 
r.lwllarada por sentença em acç·ão de investi
gação, como bmlJem pôde resultar de casa
mento nullo sem as condiç-ões do putativo e 
em relação á filiação materm~ ha o termo ele 
11ascimento, que a determina até se provar 
a sua falsidade. 

O paragrapho cel'tamente deve refel'ir-se 
aoa ar ts. 362, 363, 370. 371 e 374. 

.Tão quero suppor que nelle, como na dis
llOSiÇ(Lo corr espondente do Liecret.o n. 181, de 
1390, só s~ t ra te da filiação nat ural pat erna. 
porque o reconhecimento de que fa.l lg o 
;wl . 3G3, sal vo a hypothese do filho ape11 a~ 
concebido, ütnto pôde ser paterno como ma·· 
tom o. Tttl supposição fMi <t o paeo,grcopho 
atn cla. mtüs deficiom e. 

Al·t . 217 

«Em face elo ar t . 216, c1ue auto:·iza. o in
di vi duo u rat ificar o seu cas:\mento cou tra
hülo durante a incu}1r..cídado, parece-me 
excusu(lo fallar em maior idade para o caso 
e3pecial do ttr t . 217 . » 

O ut r~l. du vida do Dr . Clov i > Beviln.qua em 
r1uo o 'illustrc mest ee ]mgna. comsigo mesmo. 

« Incapa::; de co;1 senti;·, isto é, do a lienado. 
üo ~m rclo .. mudo que não s:l.be ler nem escre
YGl' e U.e outro.> enfer mos mentac>.» Clovis 
Dovllaqua, D r. da Fam. p. 144. 

O incapaz a que se roi'ol'C o art. 21 6 G o 
i oo<q>az elo n. II do art . 21 4 e do n. IX. do 
a r t . J. 87. 

Veja que o v.-ct. 216 at é es t<í antes do 
.f.2 l-';}--que se occnpa da annullação do c ::>.s ~t
m e.nto cont1·ahido sem o consentimento pa
tel'llo ou t utela ;·. 

O art. 216 contin i:la o 214, como no de
creto n. 181, de 1890, um vinculo indis.,;olu
vcl prende os arts. 65 e G6. 

O in cá. paz do a l't . 216 pó de rat ificar como 
pód.e an nu !lar o seu casamento ; o seu di
r eito é que está em jogo, não o de outrem ; 
mas no caso do art. 217 o direito consiLle
rado é o de quem devia ser ouvido ; nada 
tem com o direito do nubente que infl·ingiu 
o n. XI do art. 187. 

!~to hoje é doutrina victorios::t, s!3ndo con
siderada insustentavel a opinião de Girard 
e Demolombe, seguida na ItaUa por Bianchi. 
E' consultar os seguintes civilistas: Arntz, 
I n. 352; Laurent, II n. 466; Delvincourt, 
I , p. 74; Tonllier, I. 618 ; Durantoo, li 
n. 298 e segs .; Vazeillc, I, 264; Aubry et 
Rau, V p. 78; Demante, I n. 222; Baudry, 
I n , 519; Pacifici-Mazzoni, VII n. 89. 

E é preciso no h r que esses juristas escre
veram commentando codigos em que se 
permitte ao proprio nubente, attingindo a 
maioridade, annullar o casamento contrahido 
sem a devhb autorização ; o que pôde fazer 
s:1ppor que a faculdade annullatoria é mais 
um düeito do menor do que do pae ou tutor; 
mas pela nossa le.i o direito é só destes 
ultimos, é um direito sanccitivo que no pae 
persiste além da maioridade do filho, como 
o antigo direito de desherdação não se ex
tinguia com a menoridade . 

« Giova ripetere che la nullitá del matri
monib per que3te due ultime cause (ratifi
cação expressa ou ·G<~.cita do nubente tornado 
maim'), riguardo allo sposo al quale era ne
cessario il consenso, p Lló essere proposta non 
dimeno dalle persone il cui consenso era 
richiesto per la validit<t üel matrimonio me
tlesimo; imper oche il di ri tto di esse, d'im
pugnare il ma l,rimonio contratto senza illoro 
consenso dai loro dipendenti, non puó clipen-· 
Llerc dal diritto di q uesti ultimi. i\iAzzom, 
O]J, cit, » 

Este trecho é digno do Diges to. 
·TE]Jli.ó<:lã: es.:;e venir e impugnato, quan

cl'anch>J lo sposo abbia compiuto l'età nella. 
qna. le non gli sarcbbe necossario il consenso 
clelle sunnomin ~~te peesono p er· la valida 
celcbrazione üel matrimonio, o sia morto. » 

Nem traga tribulações o art . 2.20, porque 
nelle não se t rat<1 do casamento annullado 
po r faHa de cor1seni;ime11to, o sim de~que lle 
em C[Lle o nu bente não tinha a idade legal. 
Não se cogita da falta do consentimento ne
cess:.rio, suppõe-se que elle foi obtido ex
pressamente ou de modo tacito pelo lapso de 
t re J mezes e que a annullaçã.o r equerida 
clentl'o de seis mezes por alguma das pessoas 
elo art. 218 ns. H e III foi pronunciada na 
acção competente. De qmtlquer modo assim 
obtido o consen timento, jtí o pae ou tutor 
não precisa ser ouvido na ratificação das 
nupcias do que attingiu á idade legal para 
o casamento. E' uma hypothese distincta . 

A ser admiGtida a minha seguncla solução, 
deve sel-o integralmente; mas sabendo-se 
que é um direito anomalo, que propte1· az; .. 
quam utilitatem se afasta da ?'at·::o juris. 

Art. 388 

O Dr. Clovis Bevilaqua acltct bom que · 
o usofcucto dos bens dos filhos toque ao 
conjugo Ci.llpado, si for o pae, ficando á 
mulher innocente ::c posse dos filhos. Conti
núo a pensar que é um1 injustiça e não 
vejo razão parJ. se darem poderes sobre a 
pessoa do filho a um p.1e julgado indigno de 
tel-o em sua. companhb. 
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Art . 536 

«Evidentemente, quer se trate da remissiio 
elo onus hypothecario , quer dos proprios 
bens do executado por elle ou por seu 
conjuge, ascendente ou descendente, não ha 
na hypothese transfurencia de domin ~o 
nem outra altern.ção no direito ele proprieda
de que deva constar do registro.» 

E' tambem a opinião do conselheiro Ln.
fayeite Rodrigues Pereirn., em resposta a 
uma consulta publicada no Jomal do Com
me?·c·io de 29 cl.e junho do c.)l'reute n.nno ; o 
conselheiro Andrade Figueira <i mesma 
~onsulta re3ponéleu quasi nos mesmos teemos, 
havendo, portanto, mudado de idéas a 
respeito, pois t'oi quem lembrou n. remissão 
perante <1 Commissãa da Ca,mara. 

« Remil', diz o conselheit'o Laft'ayette, 
L[llel' dizer p ~tgae a divida da execução e li· 
bel'tar os bens da sujeição da Llividt1 esta
belecida pela penlwra. » 

Entretanto, o art . 546 do regulamento 
n. 737, permittinclo t'emit' parte dos bens pe
nllori1dos, si estes em sua totalidade não cl1e
~n,rem para o pagamento da divida e o br m 
remido continuar no clominio do execu tado , 
íal remissão seuí imrtil, porque o o!Jjecto 
'!'cmido rccahirá em penhora. 

« O bem li bertado ficar·á como dantes, no 
rlominio d.o executado . » (LMia,yette.) 

O resg-ate foi o meio ele conseguir a escm
ritlfio elo:' inclios aprisionados pel:.l. ' tl'ibus 
an thropophag-as; mas pela noção offerecida 
pelos dons veuel'andos jurisconsuHos, os in· 
dios remiJ.os dHeriam ser r eJt ituiüos á li
berdade, o que üme.~·avelmente seria uma 
opinião abolicion-.'sta. 

O ar t. 5-16 elo regulamento, faculta,ndo ás 
referidas possoas dar la,nçador aos bens, no .,; 
mesmos termos , porque lhes negaria re
mil-os para si mesmas ~ 

p,y:·cce-me que o regulamento se guiou 
por cunsiclerações moraes , attendendo a que 
o amor ás causas encontra consolação em 
Yel-n.s recabirem não no domínio de um eo
tra~lho, e sim no de um proximo parente ou 

I 
no L:. e um con::;ortc. 

A meu ver. a 1·emissã o como se acha no 
1\Jgulamento ·é n. metempsychose do pensa
mento que presidia ao antig-o cli l'eito de 
g;·atificaçiio em üwor do parente do devedor, 

Ora, em que caso ê necessaria a cal'ta, 
do remissão, a não ser no de transli.tÇão do 
tlominio ~ 

E não ê mais simples considerar a re
missão como uma arrematação preferida ~ 

Para o fim que se diz t er em vi.;ta a re·· 
missão , esta · não seria precisa, bastaria a 
offel'ta do pagamento ; clispensavel seria a 
disposição do regulamento, não falta,udo 
meios ás referidas pessoas de chegaeem ao 
mesmo 1'0Sultaclo. 

Arts . 599 c 603 

« Não descubro vantagens nas emendas 
que o Sr. Vieira Ferrell·a o:ITerecc a estes
artigos .» 

Pelo menos a de voLtar á doutrina ele seu 
excellen te projecto . 

O art . 599 ficará assim : Oúse1·vados os ?'e
guZ.amentos administrativos so/JJ'e a caça, pócle 
esta ser erc·eí·cida nao só nas terras p ublicas,. 
senao a,:nda nas pa;·t-:'cttlm·es p;·op·J'Üts e alheias; 
neste caso , si mTo hot;ver p1·ohibiçiío elo 
?'espect-ivo clono. 

O art. 603 ficará : Jlquelle qt;e peneka1' 
e;n terreno alhe~o para caçar, com proldviçiio 
do dono , íuio sd p e;·de1·â pw·a este a caça que 
apanha;·, como tambem 1·esponderâ pelos 
damnos causa':! os . 

Pelos arts . 599 c 003 elo projecto clv. 
Camal'a, mesmo em terrenos :lbcrto ·não se 
póLle caçar sem pedir 1Jermissão ao dono 
ros. ectivo. De modo que em r 'giões inteiras 
cle:·pJvoadas, nos campos gel'aC)._;, csti o 
viajante legalmen te inhibiclo de atirar em 
uma pm',liz ! Onça... só poderlt matar em 
legitima defesa. 

Pelo art. 715 do projecto lJt•im itivo não 
era assim : nos terrenos abet'tos e não cul
t ivados a caçn. era permitticla. 

Quanto aos terrenos cercados ou cultivados-
o art. 602 üo projecto n.c tual eleve ser con
servado, pois contêm boa. d'lntrina, identica 
á dJs arts. 716 e 717 do primitivo. 

Melhor sedL restaurar os arts. 713 a 718-
do projecto primitivo, por se coadunarem 
com os nossos costumes c condições mcsolo·
gicas. 

Al'ts. 652 e 653 

no caso de lanços iguaes e simultaueos. « O art. 129 não equipara em tu;l.o OS -
Ramalho, Praxe § 391. A instituição é effeitos do termo e os da condição.» 

rlilferente, nMs o motivo é o me3mo. Diz o art. i2J que, verificada a conrlição -
Ko Estado elo Rio ele Janeiro a lei n. 288, resolutiva, o clirc~to se extingue para o fim. 

de 1896, actu:J:l regimento de custas, no de voltar ao seu antigo estado e> o art. 129 
art. 23, manda que as cartas ele remis3ã.o manda que oss:1 dispo.~ição se applique ao 
tenham as mesmas peças que as de arrema-, ter•mo final. 
tação, substituinclo-se o auto pelo termo o Sei que muitas veze.;; artigos assim conce~ 
sentença de remissão. bto mesmo estabe- bidos admittem restricções em casos espe
lccia a lei estadual de 1894, ciaes e que os effeitos ela condição e do termo-
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dependem mais da vontade do agenta do que 
das soluções gerae3 oirerecldas pelo legis
ladol'. 

A doutrina fl'anceza, tambem italiana, é 
sem duvid<J, a do tt•echo de Plauivl ci~ado pelo 
D1'. Clovis Bwilaqua. Ella dá eireito retro
acti v o á condição resolutiva e nega-o ao 
termo final. 

Si vdta.rmos, p:Jrém, aos arts. 754 a 756 
do projeeto prünitivo, cumpre substituir no 
art. 756 as pala vras-emquanto pendia a con
cliçao 1·esol·utiva por-antes da resoluçao, para 
se comprehender no artigo o ·advento do 
te ~·mo, como é pens:1.mento do illustre codi
fic.ador . 

O Dr. Clovis BevHaqua julga boa essa dou
ckina e si a repudia diz que é pJrque ella 
não extingue todas a> caus<~.s de duvidas. Antes de terminar, dieei algunu causa em 
Enti·etanto, não podem resultar duvidas de . relação á idé; lembrada pelo Dt' . Clovis Bc· 
um artigo como o 653 do projecto . Elle é vilaqua, de passar o art. lo da leiprelimi

-.claro como a opinião de Planiol, mas inaccei- nal' para a lei de approvação do Codigo 
tavcl porque o termo final Lleve see equipa·· Civil. Parece-me qne t ·.l lei, inteiramente 
rado á condição quil rooolve o tlominio, pela dis_,'lensavel, não se harmoniza com o nosso 
pl'incipio racional da pa•·emia romana. que LlireiGJ public.). 
citei. Dig . L, 17, 54. Si o projecto emcndétdo pelo Senado vol vee 

Quanto á causa supeeveniente, resolutoria á camarr. dos Deputaclos e mta acceital' ,,s 
do domínio, ella é admittilla com cffeito re- emcnllas, envL\1-o-ha. directamente ao Pre
troactivo não só na minha emenda, com.J no silleote da Republica. Si se a,dmitt isse a lei 
art. 754 do projecto prim itivo. Ver,tade é de a1Jprovação, o projocto teria de voltar 
que nesse artigo existe a coudiciona,l, si n ao com olla novamente ao Senado ; si a lei de 
houver na lei ou em actos juridicos clisposi- approva,ção fosse nesta casa emendada, lá 
çtío exp1·essa em contrario. iria o projecto outnL vez pa.ra a Camara. 

Mas o artigo que proponho não vem abolir 
es;;es casos excepcionaes. Continuará em vi- Só se admitte lei de approvação a respeito 
gor, por exemplo, 0 art. 1.187 , que no caso de um acto elaborado fó1·a do Congt'esso; si 
de r élvogaçãJ por ingratidão garante os üi- este, por exemplo, approvasse como lei civil 
reitos artquiridos por tet·ceiro sobre 0 objecto o projocto Felicio dos San Los ou o elo illustre 
doa .l.o. jurisconsulto com quem argumento afoita-

Com prazer vl en te,l.r e sahir Planiol com mente, guarde\ndo, porém, a aJ, tituue respei
a sua miL doLÜl'ina fl'anceza, porque 0 pt'O- tosa do quem aprende, como convém a um 
vecto jurista que 0 cllamou, afinal concorda discípulo, ?'H cUs acl huc et in(inni animi stu
commigo no essencial, quo é pa.~s '.1' 0 ali- cliosus, muliitttdine at!t '!; Cl'itate í'en'm one· 
vento do termo do art. 653 para o 652, man- ratus · 
tendo-se o parallelismo do art . 129. Fica B<Ll'l'•1. Mansa, 4 ele jullto de 1902.-Fer-
·bom, fie-:>. geometric.o. nanclo Lt~i.:; VieiTa Fen·eiTa. 
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A' oo·roo·üt Commi::::::ão elo Seriado, encal'rO 
gada de e~'{aminat· o projecto do Codigo Civil , 
continuarei a assigna!ar os e;•ros o imp!"Jl'foi
ções quo nelle for encontrando. 

. Em m:.tteria do culpa contractual o pro
jccto mostra-se romanista, mas incompleto, 
porqu;; não distingue o de;_.iosito gratuito, 
como sempre era, Llo remunerado, t1avido 
por um quas·:: gen-us locati et conclucti, no 
qual a propria ~; ulpa leve podia ser apurada 

I com . uma acção prrescriptis verbis, a.doq uaüa 
aos contractos innonünaclo.>. Dig. XVI , 3, lO. 

Por ·outro la .~o, o p;•ojccto Icnt o s ;u :.·o
rnan ümo ao cx,'c.;.;o, quando roprotlLlZ urna 
incorrecç:ío nomo-pootica. tlas con.;o!i.laçõe.; 
romanas. Magna culpa, dol·~ts est. 

i\i't. 1.057-Substitua-&e pelo I. 188 do 
projceto primi 1;iv0', ao qual se porior<L jun tar 
o pal'agrapho unico elo art. 1.058 do pro
jccto actual. 

Art. 1.058. Supprima·se. 
Este artigo diz que no.;; con tl'actos uni

latera '.'S a parto que não tira proveiLo 
do contl'acto só respondo por dolo. Tlloo
r~u. roman<t que começou a ser inomcta 
desde ClllC em tacs contractos ao dolo foi 
equ iparada a culpa grave ou in concreto, con
sistente na üdt ·.do cuidado qne se cos ',unn 
ter nos proprios negocias. 

A principio, no direito romano dominava 
em absoluto a regra expressa na Inst . !li, 14 , 
3, se.zundo a qu tl o <.lepositario só respondia 
pelo dolo commettido na guwda da cousa 
depositada. E-x eo solo tenetU?·, si quid dolo 
commiserit ; cttlpce atttem nomime, icl e;t 
tlis-:diae a c negligentire, non tenettw. Mais 
tarde, porém, prevaleceu a doutrina de 
Nerva, ropellida pelo seu discípulo Proculo, 
mas acceita pelos sabinianos. ignalando ao 
doto a culpa grave do depo:sihrio; nec 
enim so. lva fi el e minorem -:is, qumn suis 1·ebus 
diligentiwn prcestclb·it. Dig. XVI, 3, 32 . 

Ora, si a pal'te que não logra vantagem do 
contracto é rosponsavel por faltar á. dili
gencia quam in suis, não se pôde dizer que só 
responda por dolo. 

Nem mesmo pelo projecto fica espaço para 
a applicn,ção do aet. 1.058, que está em éon
tl'adicção com os arts. l. 266, sobre culpa na· 
deposito, o 1.300, sobl'e cuJp[i, na execução · 
do mandato, embora o depo3itario o o pro
cm·.tdor no caso de gratuidade não hajam 
p ·oveito \l.lgam d i~ obrigação conteahida. 

0.}3t1 ade a dispo.> içi0 cl0 ar; . l.053, eleve 
ser eliminada, com0 a synthese d ~ uma 
thoorin. archaica em ma teria lle culpa con
tractual, dest ituicla além disw d.e todo valor • 
pt•a.tico, pois o mallogro lho vem ele ser 
desprezada no proprio cou te ,Jo do pro
jccto. 

Art. 1.266- Fique assim: 
Aet . O depositaria deve p resla1·, na· 

guarda e conse1·vaçtío da cou.sa depos.'tada gi'O.· 
tuüamente,o cuicluâo e clit-::genc:c( que cosl~tma 
emprega~· na gum·da e cons';J·vaçiio do que lhe· 
pertence e ~·estituil-a q~tando lhe {o1· exigida 
pelo depos;:tcmte com todos os seus {l' uctos e· 
accrescimos . 

Si o deposito não fur gratuito, o deposita
rio devo respondee mesmo pela culpa in·. 
abst·raclo, con furmo o principio geral, pois 
então já não é só no interesse do depositante 
qne se fctz o deposito. Esta é n. cloutl'ina. elo 
direito ramano acceita pelo art. l . 928, do · 
codigo civil fl'ancez, o pelo art. 1.844, do 
italiano, convindo observ a.r que a tendenc1a 
do direito moderno (Allemanhêt, Austria, 
Sulss1, Inglaterru) ê obrigar o proprio de- · 
positario officioso pela culpa in abstracto, 
como faz o art. 1.420, do projecto pt'imi
ti v o. Fromageot, La faute cn droit p1'ivé, p .. 
265. 

Art. 1. 300-Substitua-so pelo ; dous se
guintes : 

Art. O mamlatal'io é obi'igado a inâe- -
rn.n.f.zaJ· qttalqtteJ' pr-ejuizo causado po1· culpq.· 
stta ou daquelle a quem substabelecei·, sem·. 
aulo?·ização, poderes que devia ex~rcer pes
soalmente. 
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-----~--------------------------------------------------------------
§ lo, &, não obstante, etc. 
Art. Si o mandato não fot remunerado 

-ou for confeddo só no inte}·esse do mandante 
ou de terceiro, o rnandata1·io se1·á obrigado a 

.empregar na execução deUe a sua del-::gencia 
. habitual. 

O art. l. 300 do projecto apenas r espon
sabiliza o mandatario pela culpa in conc1·eto; 
o que só deve ser quando o ma.ndato em 
nada favorace o maodatario, porque então 
se acha em situação amtloga á do deposita,
Tio gratuito. 

Cumpra notÇLr que o projecto se revela 
mais benevolo do que o direito romano em 
relação ao procurador culpaclo, que e.;;sa 
legislação o1)l'igava, embora fosse leve a 
culpa. 

A p?·octwat~·e clolum et omnem Cl~lpam, 
.non et·;am {mp?·ovisum caswn p ·rcestandwn 
esse, j tt?',:s attctoritate manifeste clecla ratu1·. 
Cocl. IV, 35, 13. Esta lei, si bem que não 
glosada, exprime o direito romano actual, 
por concord:n· com o Dig. L. 17, 23-clolum 
·et culpam, mandatum (ncip-::t), tendo passado 
para os couigos modernos. E' ta.mbem o 
.nosso direito subs[dia.rio, com o qual e.>tíi de 
inteiro accorélo o aet. 142 do Codigo Com
mercia l, rela.tivi1mente ao man,hto mer
cantil. 
. Desse direito só se poderá divertir o pro
Jecto na hypothesc do segunclo artigo flllB 

formulei, no que terá por si a opinião de al
guns interpretes do dil'eito romano, entre 
elles o grandeVinnius, Qucest. II, p. 97; mas 
não collocar-se como o anti poda da theoria do
minante, eximindo de culpa leve o procura
dor favorecido pelo mandato . 

Nem se diga que a culpa de que falln. 0 
art. I . 300 é a in abst1·acto, p orq ue então se
ria um disparate referir-se elle á diligeucüt 
habitual, pois quem se obriga por uma culpa 
leve está claro que tambem responde por ou
tra mais grave. 

O melhor seria nunca admittir a culpa {n 

conc?·eto, sinão quando por clausula expressa 
no contracto uma parte se contentasse com 
a diligencia h~.bitual da outra, que não a de 
um bom pae de familüt. 

Uma disposição neste sentido, logo d3pois 
do art. 1.057, coma modificação quepropuz, 
forraria. grande côpia de artigos sobre culpa 
a proposito de cada contracto. 

:Mas intencionalmente tenlw me ab.~tido de 
propor a lterações profundas no systema, do 
proj ucto, quejá será merecedoe de lôas, si 
por sua vez campear escorrei to de lata culpa., 
não se contentando, porém, com a clüigencia 
quam in suis, porque essa infelizmente já 
nos não recommencla mui to. 

Barrn, Mansa, 14 de julho de I 902. - Fer
nando Luiz Vi e·::?'((. Fer/ei1'CL 



Do Sr. F ernando Luiz Veira Ferreira 

Leis rigorosamente obri gatorias 

A emenda offerecida pelo preclaro presi
dente da Commissão do Codigo Civil, no Se
na.do,ao art. 17 da lei preliminar ao peojecto 
approvado pela Camara dos Deputados, inci
ta-me a chamar a attençiio dos illustres com
missionarios para o caracter das leis,quaoto 
ao mo.~o por que dominam as relações de 
direito. 

Nesse ponto de vista, Savigny, D1·. Rom . 
vol. I § 16, divide as regras jurídicas em 
alJsolutas e suppletivas, como \Var nk oenig 
as classifica em co gentes e dispositivas . 

mina os elementos es>eu iaes dos ac!os jurí
dicos é, segundo e h classificação, ele direito 
absoluto e a que se refere a.os elementos na
turaes e accideotaes é de intlole suppletiva . 
Si o mutuante foi omioso em conceder prazo 
para o pagamento d:t quantia emprestada, a 
lei permitte exigil-a desde l o.~o , exercendo 
assim a sua. func_çã.o suppletiva . 

A expres,ão leis ;·igo;·osamente obtigatorias, 
empregada no art . 17 da lei preliminar lLO 
projecto cb. Camara, é u·ada por Savigny 
quando no volume VIJf § 3 !9 op. c t. se occupa. 
das leis estrangeü·as que JJ:.io devem ser 
applicadas pelos juizes teni toriaos . Ma.s não 
coincide, como supptize1·am os rodadores 
do art. 17, com a de leis de dit·cito n.bsoluto, 
quce p?·ivato?·u.m pneUs mutari ,u quew;t . 

O pl'ojecto da Camara em uma só disposi
çi o englo bou preceitos ;:;abiamente dJst<wa 
tlos nos arts. 1-! e 18 dtt lei de introducção 
ao projecto primitivo. 

Eil-os: 

A' classe das absolu ·.as pertencem aquellas 
que dominam a relação de direito de um 
modo necessario, sem deixar espaço ás va
riações da vontade individuaL São as regras 
que os juri. consultes romanos, em sentido 
especial, chamavam jus publicum, jtts cum
mune, ju;··::sforma, qu3r fossem concebidas de 
modo imperativo, quer prohibitivamente. 
E' nesse sentido que diz o fr. 38 do Dig . 
de pactis (li, 14) : Jus pttblicwn pr{vatorttm Art . 14- Ninguem póLlt>. tlerog 'w 1w ~· con-
pactis nwta;·i non potest . vençüo as leis qtte ;·eg tt lam a constih; 'çi'íJ cÜ; 

O motivo desse caracter necessario está fa mília, nem a• que in le'·esswn â oí·''c:m pu· 
no interesse publico, na mor(l.l, ou no pro- blica e aos bons costnm es. 
prio organismo do direito ; mas em nada I Art. 18-J\'!ío se l'â applic,:da no Bralit lei 
importa a forma impera ti v a ou }Jr ulübitiv(l. estn.mgeira conlTa r ia â so/le;·ania naciomtl, 
da regra, pois a lei que manda reJpeitar os o(fensiva dos bons costt:1J1e.> 0 11 clin;ctamente 
direitos do herdeiro legitimaria, por isso incompatível com w1w lei f'ede l'al bm :;·;lei,·a 
mesmo prohibe · ctisposições testamcntarüs ftmclacla em motivo de ordem1mblica . 
que o1Tendam a legitima; si exige ce1·h Desses dons artigos a Camara fez o 17-
forma p(l.l'a a validade de um acto, veda ipso Em caso algum as leis , os actos c as sentenças 
{acto celebrai-o do uutra maneira. Escusado ele um pai:; est?·angeiro e as disposições e con
é not(l.r que a expressão regras absolutas vençües privadas pode}'(íO clerogar as leis rigo
aqui usada para mostrar que a lei governa 7·osamente ob•·igatorias do JJra~il, concernen
sem dar ensancl1as <to alvc.lrio particular, tes ás pessoas, aos úu11s e aos acto , , ne m c~s 
nada tem de commum com a thoorit"t meta- por qualquer modo 7'elaticas (~ sobenmia na 
physica doa direitos absolutos e in natos, di- cional, â ordem publica e aos bons cosl !!m~s. 
v·:na quadam p1·oviclentia constihtta. Absoluto Si a expressão leis l'igol·osamente obnga.
aqui é tão metaphysico quanto no valor torias e.;tá no sentido de leis <<.b. olutas, ella 
absoluto dos algarismos, diverso do local ou é erronea em relação üs leis estrangeiras, 
relativo . porque a capacidade das pessoas, por excm-

A segund(l. classe é a das regras supple· plo, em regra., é objecto de leis absJlnta~ , su
tivas, que vigoram onde se não manifesta a periores ao arbitl'io dos part.cula.res, mas se 
autonomia dos particulares, ou como diz regula não obstante pelo direito nacional do 
Savigny, supprem êL expressão incompleta estrangeiro . Disse em 1·eg1·a, para resalvar 
das vontades individuaes. A lei que deter- ca.sos como o elo mono r em condições de obter 
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supplemento do idade, hypothese e:n que o 
direito é suppletivo. Penso que o pro
jecto considero:t syn:>nymos leis rigorosa
mente obrigatoria.s e leis absolutas, pois a 
primeira expees;ão se acha no a1·t. 264,n. li, 
onde não se trata de direito internacional 
privado. . 

Mas si o s~n 1.ido de leis I·igorosamento 
obrigatorias é o mesmo em que Savigny em
prega e:Jsa expressão, a rege a do ar·t. 17 re
vela-se incompleta, quanto âs disposi ;ões e 
c::mvençõm; particulares, porque essas são 
destituídas do furça, não só qu:mdo contra
riam taos leis, como tambem quando encon
tram preceitos que, não s3nà.o r igoros3.mente 
obrigatm·ios, são, cn tretanto, dél direito abso
luto. 

Nada peior na lei do que esta incerteza 
quanto ao sentido de termos jâ definidos 
pela sciencia, sobretudo qua.ndo se tenta a 
f usão de elemenbs iL•t•cductiveis. 

Para desma.ncharmos esta a.malgama ab
surda, vejamo~ corno se exprime Savigny 
sobre as que ell.J chama leis rigoro>amente 
o brigat'Jri:ts : 

« Assignaloi alhures •;aricts diffvrenças 
quanto [L natureza e. origem das l'egras de 
direito . Reportemo-nos a essas distincções, 
que aqui, en tretanto, são insufficieotes; para 
alcançarmos o n sso o Qjecti v o, é necessario 
um estudo mais profundo sobre as dilferenças 
que apresenta. a natureza das regeas jurídi
cas. Erraria quem julgasse bastante a di~ 
t.inc.,-ão entre as regras ab;olutas e as sup
pletivas. Esta distincçãJ tem sua influencia 
sobre o no~so prob:rma, porque uma regea 
de dteeito pnramente supplotiva nunca es
tará cn te e os casos excepcionaes de que nos 
occu pamo l. » 

Trata-se das hypJtheses em que se não 
deve app!icar o direito estrangeiro. 

« Mas seria um eno gravo attrib<Jir a 
·todas as leis absolutas um caracter ele tal 
sor~e positivo e obrigatorio, que se deve ;se 
contemplar a totalidade dellas entr;; os cados 
·excepcionaes . Assim, por exemplo, toda lei 
sobra o prin~ipio da preacripção é uma b i 
absoluta , porque não se eshbelece p1ra uni
camente supprir a expre%ão de uma von ta
de individual; entretanto, é facll reconhecer 
que as leis desta especie podem se applic:.tr, 
sem inconveniente, fóra dos limites do Esktdo 
em que foram promulgadas.» 

« Pa1•a saber si uma lei se acln nos casos 
excepcionaes, antes de tu .lo, cumpee indagar 
a intenção do legislador. Si elle a exprimiu 
de modo formal, esta declaração é suf!iciente 
porque tem o caeacter de uma lei sobre o 
conllicto, á qual se deve inteira obediencia. 
Mas como semelhante3 declarações rara;, 
-vezes existem, devemos attender âs diiferen
ças apresentadas pela propria natureza das 

leis absolutas, que nos dá entre ellas a se
guinte distincçiio. » 

« Ha uma classe de leis absolutas, cujo 
uoico motivo ou fim é garantir por meio de 
regras certas o exercício dos direi tos e que 
por isso se estabelecem unicamen te no inte
resse do'> titular,'JS. Taes são as leis que I'eB· 
tringem a capacidade de agir por caus:.t da 
idade, sexo, etc., ::ts que regulam as formao;; 
da transmissão· da proprie:lade por simples 
con tl'acto ou pela tradição. Não ha razão· 
alguma p:.tra inclui!' esta'i leis entre os casos 
oxcepcionae3, e as collisões a _que dão lugar 
podem muHo bem resolvee-se pelo pr incipio 
da m:ús livee communhão de direito; porque 
nunca um Estado hesitará em permittit· no 
seu te1•ritorio a applic:.ção de uma. lei es
teangeira de.>ta especie. » 

« Outra classe de leis, IJelo contrario , tem 
~eu motivo e fim exteriormente ao domínio 
.'.o direito concabi.l.o de modo abstracto, 
contra 1·ationem jUJ·is; de modo que não é só 
no inteeesse d.o.> titulares elos direitos que 
ellas são estabelecidas. As leis dest:J. clas::D 
podem basear-se em um motivo de ordem 
moral, como a que prohibe a polygamia . 
Podem set• dictada; poe um mo!.ivo de in
teresse geral (publica utilitas), quer revistam 
um caracter político, quer de policia ou 
economia polilica.» 

« Assim, no paiz em que sJ prohibe a 
polygamia, os teibunaes devem negar pro· 
tecção ao c:Lsament.o ce lebeado p:Je estran
geiro oode se a:lmitte o cas:.tmento polyga
mico ... O estado estrangeiro, cujas leis per
mittem aos jLtdeus a.dquirir tena.s, conce· 
derá este direito aos judeus elo nosso paiz , 
sem <1ttenção â lei prolübiti va do seu domi
cili.J pessoal. .. embora, segundo os pt'inci
pios gerae3 sobro conffictos, a capacidade 
pessoal ele direito e a de ~Lgir se regulem 
pelas leis do domicilio da pessoa.» 

Nó> dieiamos, pelo direito nacional do in
dividuo, segundo os pr.in cip ios elo projecto, 
que não seguiu a theoria domiciliar. 

li:stes pBriodos que traiuzi, d<J. traducção 
de Guenoux, mostram a necessidade de vol
tarmos ao pl'ojecto primitivo em ma teria de 
leis absolutas, rigorosa ou não rigorosamente 
obrigatorias. 

Os autores do art. 17 tomaram por mo
delo o muito defeituoso art. 12 das dispo
sições preliminares do Codigo Civil Italiano; 
mas as inexactidões de;:;se artigo já foram 
assignaladas p'3la doutrina esclarecit.i.a c pela 
jurisprudencia conscienciosa dos juristas e 
tl'ibunaes italianos, não arbitrariamente, 
porém, prevalecendo-se da antinomi:t em 
que o artigo se acha com as outras uispo
sições concernentes ao direito internaciona.l 
privado e resJlvondo a contradicção pelo 
sacrificio do canon teratologico. E' ver a 
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·critica judiciosa que lhe faz Mazzoni, Di1·. 
Civ . I, n. 75, nota, 

O substitutivo do eminente Senador Ruy 
Barbosa, que, direi ele passagem, com o seu 
parecer sohre a redacção elo projecto prestou 
ao estylo tL nossas leis o mais assignalado 
-serviço, creando a nomopoetica nacional ; 
esse substitutivo, que se occupa mais d'll 
phraseologia do quJ da, doutrina, elimin:wdo 
as palavras rigorpsamente obrlgat01·ias, toJ'mt 
o artigo inteiramente ocioso. 

Si a lei é na essencia um::t regra a que se 
tem de submetter tt vontade individutü, não 
ha utilidatle a lguma em üechtr::tr que essa 
-vontade Jiuo dm•Jga a ter por melo de suas 
disposições e convenções em contrario. Lex 
est, ctti omnes obtemperare convenit, dizia 
Marcií).no repetindo Demo3thenes, Dig. !,3, 2. 

Tomando-se a lei _ou a legislação no seu 
-conjuncto, a vontade individual de modo al
gum lhe derog::t as dispo.,ições , me.>mo 
aquellas que Savigny denomina suppletivas, 
porque -o indivitluo que exm·ce a f(tculdade 
que a lei concede, está; com e!la ele perfeita 
.harmonia. 

Tome-se, porém, is Jladmnente uma r egra 
juridic(t , por exemplo, o art . 1.616 do pt•o
Jecto , que· U(t falta de descendentes, ascen
dentes e conjuge defere tL successão aos colla
teraes . 

Dir-se h::t que o artigo póde ser derog:ulo 
por um testamento em contrar io, si bem 
·que, mais exacto fosse affirm::tl' que o testa
mento-re ;peita o arti go, appl ic(tvel de intel
ligeucia com o 1. 728 sobt•e herdeiros neces
sarios . 

A responsabilidade pola culpa contra· 
ctual está no art. 1. 058, mas esse artigo 
em relação á culpa,não ao dolo, póde nã ; 
ter applicação, si as partes cxpresBamente 
estipularem a irresponsabilidade . Póclc-se 
dizer que a convenção deroga o artigo po1' 
argumento a contrario d 1 regra-P.rivalo
ntm conventio jt< r ·; publico non de 1·ogctt . 

Nem f<tlt(tm bons exemplos ele se dizer quo 
a vo1ltacl ; elo; p:1l'~iculares dQrog(t a::: lcb 
est<tbclecidas no seu exclusivo intermJ.oc. 

<~ Quarito alla facolh dei privttti di det•ogare 
alle leggi, essa r,ppartienc loro, rispetto o. 
quelle che sono stalJilitc in favor loro e ri
guardano illoro priva to interes>e . » Mazzoni, 
D2J . cit. I , n. 24. 

Ncsto 'ponto ele vista parece menos exacta 
a declttração elo ttrt . 17 da lei preliminar, 
syncopado como foi, pois ns convenções par
ticulares clerogam as lei s de direito SLlP
pletivo . 

Quanto ás leis, ::tetos e sentenças de out1·o 
paiz, essas clerogmn, não só a.s nossas leis 
de direi to suppleti v o, mas ai ncht (tS de di-

Vol , III 

reito absoluto qus .não forem rigorosamente 
obrigatorin.s . Aqui bmbem não bann·á dero
gação alguma, si consieleea1•mos o direito em 
conjunc to , pois si :t nossa lei tleixa de ser 
ttlJplicada a um::t llypothese, é porque o nosso 
prop:io direi to ma.nclc\ obseevar a estrangei
rJ.. Mas é costume dizer-o:e quo a lei appli
ca .a deroga na, cspccie a que o não é,porque 
a. coLiisão dr,s lei~ no esp:tçli se parece com <t 
quo se produz no tempo : o respeito à lei 
n:1cionul é como a pl'eroga.tiva do direito 
adquirido. Alei ::tntiga não é ::tbolicla em re· 
lação aos factos preteritos, como a lei es
tra.n geira acomp:tnha. os direitos por ella 
vivificados . 

Portanto, outra cousa eleve declarar o 
art . 17, que t alvez não ftque mal com a se
guinte metamorphose : 

Nao se obser·var ú a lei est·1·angeira c1,~ja ap
plicaçcio no Bra:s:'l for ücompativel com a 
siJberania nacionaf. , a ordem publ ica o~• os 
bons costumes. 

Parecs-me intejramonte clispcnsa vcl fallar 
em actod e sentenças ele outro p J.iz . Si são 
actos constitutivo3 de direito, estão compre
hendiclu:J na palavra lei, como os cclictos, 
ulwscs, Jo czar ela, Russüt ; :.:i são do;; que se 
devem conformar com a lei do pél.iz onde 
celelJl'o.clos , e neste c:J.:,o estuo as ~entenças, 
aelmittir nue pl'Oduz .1 m elfeito 2m t errüot' iO 
brazileiro, é d<n' 8.pplicação á lei que os r e
gu lo, . E si a s::mtenç<t estr:1ngeira, cnja, ex
ecução é incompatível com a noss ~t ordem 
publ ica, nem mesmo se lumnoniz :\ com a lei 
do lugi1t' onde foi profel'Ülo. , menos attenção 
nos mereco ainth, por se fundttr em um 
suppo:Jto direito, cuj a. observancia no Br::tzil 
v il'ia oifendcr os nossos magno:; interesses . 

Em noto. (tO o.d . 26-±, n. II, elo projecto, o 
Senador Ruy Barbosa ccnsma ::t expr essão 
r1:goro sc~mente obrigatoriM e a substi'tue por 
dispos·içao absolv.ta d.:t lei. 

Acho exc2!lcnte ;:-, emenda, pot•quc.uo texto 
aunotado não se t m t::t de lei tmTitorla,l, in
compatível com '~ applicaçiio ela cstr::tngeir<t 
diver::;entc . Um te1•mo tecbnico j~í defei
tuoso, no parecer do eminen te p uulici.:ta, 
nã.o se elevo tornar ain.la em cima equivoco, 

Quanto c~ collocação da regt'a. qne pt•oh ibe 
clorogar ;v, leirJ ab 3o lnta:c> pot• meio ele con
veoçõc:J p:1rticnlares. enten:le o illu ~ ,tre Se
na•Joe que elevo ser nos priuci.p lo.;; gcr<te :c> 
sobt'o os contrac tos . Lembt•o-lhe , porém, o 
a lv itrn elo resti tnil-a <b (Lsposições proli
minal'es ao Codi go, ou então .ins :Jr.il-<t 1ios 
peélceito·, gerr,es r,óbre os actos jul'idicos, 
porque ella h nto a lcança as convençõe8, 
como as disposições testamen tarias . 

Outubro de 1902.-Fe;•n ando Lui:: Vieira 
Fe1· rei1·a. 
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Do Sr. Fernando Luiz Vieira F erreira 

DAS UNIYERSALIDADES 

Art. 59. Na collectividacle fica subl'ogculo 
ao individuo o 1·espectiv:J valm·, e vice-ve1·sa. 

Esta arl. igo não distingue as univcrs·\li· 
dades de direito das de facto, e naquollas a 
acquL;ição por titulo uni veesal Mt poe sin
gular, como faz o direito romano. Mackel
dey, Dr. Rom, § 155. 

Além disso a l'egra só tem applicação em 
se tratando da pJssa da cousa. collectiva; 
nota-se-lhe o vicio de mui tos brocarci.os-uma 
imprudente gene1~alidade conduzin_do a con· 
sequencias logicamnnte vcrd adCit':l.S, mas 
juridicamente falsas. 

Tambem não ha nellc uma clausula que 
attenue a responsabilidade do que de boa fé 
possue cousa universal, uma hei'anç.t, por 
exemplo . 

Entectan'to, a esse respeito muito equita
tivo é o direito romano, que limit01 01 obri· 
gaç:í.o de re:;tituir o preço d<1s cousa1 vendi
das em llOa fê pelo possuidor dil. herança ao 
valor do oo riquecimen to por• . occasião_ da 
petilio hereclilatis; .•i factl.tS s·: t locttpletw?·. 
Dig . clr>. hm·ed . pet. V. 3,_ 23 pr. . 

Por isso convem supprrm n· ou modifica.r o 
artigo, fot•mulando-o assim: _ 

N a coltectiviclc(de fica st•brogaao ao indi
t!iduo o 1·espectivo valm·, e vice-ve?·sa; mas o 
possuidor ele boa fe ncío 1·esponde po?' mais elo 
qtte o seu actuo.l enriquecimento . 

DA PROVA DOS ACTOS JULUDICOS 

Entre os ar ts . 141 e 14.2, e:;creva-se o se
guinte: 

A ri. l i con(zs3ãO e indivisível quanto ás 
ci1·cwnstancias connexas, intrínsecas e contem
poraneas ao facto confessado. 

(Regul. n. 737, de !850, art. 156.) 
Al't. Somente pl'eJud,,ca aa confitente, aos 

setts herdeiros, e n(ío a te1·cei1·o, ainda que seja 
co-herdeiro, co-ob1·igado ou soc·:·o. · 

(Cit. regul., art . 161.) . 
Depois do ar L 148, venln o segulll te: 
Art. A p1·eswnpçlio e admissivel nos mes

mos casos em que o e a prova testemunhal. 
(Cit . regul., art. 188.) 

DO DISSENTIMENTO DOS PAES QUANT O AO 
CASA ME NTO DOS FlLlJOS 

Segundo o a1·t. 189, os fi lhos menores para 
se casarem precisam do consentimento de 
ambos os pae.; . 

O a.d. 190 declara que, no caso de dissenti
monto, prevalece a vontade do pae. 

Os dous artigos mostram que, em todo 
caso, é neces3ario que o fi lho menor peça o 
conse'lltimen 'o ma torno, embora o não ob
Genha. 

Jl.•!a:> como pr0var e:;l,a. con:mlta, qmv1do a 
mãi se negae a fol'ncc .:J r a pl'opl'ia.lleclat'aç,ão 
t.lo ~eu nãJ con:;en timcn to 1 

Qual o meio pra.ticJ , uma. vez que no uo·;·~o 
dil'cito, como no italiano, não exi:Jtem O:J cha
mados actos 1·espeitosos do dieeito frJ.ncez ~ 

1ã.o ba.stará de certo, o documento com
probatorio do consen-.;o patol'no . Uma ju.> ti 
ficação seria cousa onero:;a. 

Entretanto, o official do rogi:;tro civil deve 
cerdficar-:;e de quo a mão f:Ji eifcctiv<tmente 
con:;ultada, porque de outra :;ortc se frustra· 
ri am os louva.vei!-l int uito:> do legislador. 

L'tt(fi;;iale cletlo stato civ::le non eleve pro
ceclci·e a~la celebm.:;ionB clel matJ·imonio, se 
non gl-: v·.'ene giusti(icata l;ale c Ji!s ultazio ;&e . 
Mazzoni, Di1· . Oi v. VII, 15. 

Parece-me que não ficará mal accrescen
tar-:;e outro paragt'::t.IJho ao art. 190: 

Si o dissen timento ncío consta;· de escripto 
assignado pelo. mae, Otl a seu ?'O[!O po;· niío 
sabe1· ou nao poder escrever, o offi cial do n~· 
gisl?·o civil a consultarâ po1· cm·ta, juntando 
aos mais documentos a certidcío de o te1· ft!Í( o. 

Do contrario será lettra moda. a dL:po:;içlio 
do art. 190. 

D}.S DOAÇÕiéS ANTE·NUPCIA ES 

O a.rt. 319 pt'ohibe aos contrahentes, em 
escriptura ante-nupcia.l, doarem mais de me-
tade de seus bens . . 

Acha-se ess:t prohibição na cltl.usuh final 
contanto, etc., quo deve ser supprimida, . 

Si o doadoe tem herJeiros necessarios, vi
gora, como nas outras doações, o clisposto no 
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art. 1.177, que infir ma a libeealida!le na 
parte inofficiosa. _ • . . 

Si os não tem, porque nao lhe set'a llCJto 
doar ao noivo mais de metade de seus bens, 
quando isto se lhe permitte em r elação a 
outrem~ . 

See(L porque marid::mdo- se podem sobt•evu·-
lhe -filhos, que são herdeiros necessario.s?. 

Não é r azão; pois o doador casado, s1 arnda 
não tem filhos , nem ont1·os herdeiros ncccssa
rios, não está adstricto á prohibição do 
a1•t. 1.177 . 

O jus singulare só sé estab~lece p1·op~e~· ali
qttarn utilitatem, mas este nao tem ut1lrdarle 
alguma. E'- apenas contn>- temo1·em mtionis. 

Aclmiéti nclo-se a primeira hypothese o 
quinhrio elo ausente eleve ser confiado ao ~eu 
curador ou representante ; aclmittindo-se a 
segunda, Pa,ulo, unico herdeiro, deve receber 
tudos os beJs. 

Curadoria de hel'ança, jacente é que não 
cabe em nenhum dos casos. • · 

A remissão feita pelo-art. 474 denota que 
seus autores lJresentiram a possibilidade de 
certas hypothcses em que as questõ:Js de di
reito successorio se complicassem com as de 
auseucia. Porém idéas claras e que não 
fulgem na solução o:fferecida . 

No Codigo Civil Francez os arts. 135 a 138 
resolvem melhor o problema elos eiTeitos 
da ausencia quanto MS direHos que eventual-

DA AcçÃo DJ, DESQUITE mente poss::tm competir ao ausente. 
O D,rt. 136 manda que a successão a que 

Art. 324. A acçtto de desquite so pode fttn é cl1amado o ausente se defira exclusivamente 
da1:-se em algum elos seguintes motivos: áq uelles com os quaes elle deveria concorrer, 

v. Muttto consentimento dos conjuges... ou aos que a recebel'iam n:t sua falta. 
Art. 323. A acção ele desquite se-t à orcli- O art. 137 resal va. o direito ele petição de 

nw·ia ... herança, que cabe ao ausente, si regrew;ar 
Incomprehensivel este desquite por mutllo untes de consumrnad<t a prescripção . 

consentimento processado orclinétria~nentc . . Entretanto, como no primeiro pet•iodo cl<~ 
Restabeleça-se o art . 374 do proJecto per- · ausencia se presume a vida (..1.rg. elo art. 475 

mWvo, porque foi peior a emenda elo que elo pl'ojecto), parece· me pt'eferi vela seguinte 
o soneto. solução: 

DA HERANÇA DEFERIDA AO AUSENTE 

Art. 47'1. Nos casos ele c!; ·recaclaçc7o da he
nwl.ça ot~ quinhc7o de he1·clei1·os ausentes, 
ob jervar-se- ha, quanto â nomeaçcio ele curador, 
o qHe se acha disposto no li v. IV, t·it. I, 
cap. IV, da PaYte Especictl . 

São os arts . l. 5~5 a l. 598, que se referem 
tt arrecadação da heranÇ'a j:.cente ; mas essas 
disposições não se ajusb.m ao caso . 

Si não, vejamos. Fallecc Pedro, presente 
seu filho Paulo e ausente seu filho Sancho, 
soHe.iro e sem filhos na t erra. Que mancla 
fazer o art . 474 ~ · 

Arrecadar, segundo o art . 1.595, o quinhào 
tle Sancho e nomear curador que o guarde, 
conserve e aclministre. Mas para. que es.m 
11Ómeaçã.o, quando Sancho como autiente já 
tem curador ou representante ~ 

A este é que caberá recelJer o quinhão defe
rido ao ausente. Mas faz-se a arrecaclaç·ão, e 
cle110iS ~ 

Praticadas as diligencias a que se J'efere o 
art . 1.597, entrega-se a Paulo o qui nhão ele 
Sancho, tuJ.o isto dentro em um anno . 

Esse quinhão , porém, não se póde c..onside
rar jacente, porque Sancho, ele qtw se não 
sabe parte, é, entretanto, notoriamente co
nhecido. 

O que ha é que se tem duvidas sobro sua 
existencia. Si ainda vive, pertence-lhe me
tade da herança ; si já é morto, a herança 
toda pertence ao irmão. 

A"l't. il herança ou a parte he;·editaria 
rlefericla ao at~sente se;·â entregue ao set! cura
do;· ou. representante , si os co-henlc::ros, ot~ 
as pessoas a qttem caiba herdm· nrr falta do 
ausen te, ncío gM·antirem 1·estitHi r-lh'a na forma 
elo c; rt , 479. 

Art. Findo o pra~o elo art. 477,sem Twve1· 
noticie! do ausente, levantcw- se-luío as garan
ticts, ot!, si nao houve1·am siclo p1·estaclas , ?"esti
uir-se-hao os bens ds pessoas ele q1.te trctta o 
artigo anlececlente, resalvado o cli1·e-:to ele pe
/.içlTO ele herançc; ao ausente ott aos sens suc
ce$so res, si appm·ecerem. 

Ou e:;tes clous artigos, ou cous:t melhor 
que subs ~Hua o a.rt. 474. · 

DOS QUE PODE!II REQUERER A SUCCESSAO 
PROVISORIA 

Como con.:;equencia. do substitutiYo pro
posto ao ::wt. 47·!, deve·-se accrescentar um 
numero ao llrt . 476 . 

V. Os co ·hercle·i1 ·os na herança cle(ericla ao 
ausente e ás pessoas a qt~em caiba hercla1· na 
stw fa lta. 

Pois só depois de passar em julgado a 
sentença que determina ·a succes;ão proviso
ria, poderão conservar os bens ela her::tnça , 
ou quinhão defer iclo ao ::wsente, sem presta
rem as garantias a que se refer em os dous 
ar tigos elo substitutivo. 

DAS ILHAS FLUVIAES 

Decln.ra o art . 541 n. III que as ilhas for
madas pelo desdobramento de um no\O braço 
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do rio continuam a pertencer aos proprieta
rios dos terrenos á custa dos quae.> se con
stituíram. 

Este numero, que nenhuma falta faria si 
fosse eliminado, acha-se mal concebido, pois 
muitas vezes os proprietarios dos terrenos 
occupaclos pelo braço do rio não tinham, e 
portanto não continuam a ter, dom in i o al
gum sobre as terras que se tornaram ilha. 

Vem a pello notar c1ue é in exacta a clou
trinaexpendidacomo romana á pag. 50 da in
teressante monographia de Rodrigo Octa vi o 
-Do domínio da Uni!ío e dos Estados . 

« Ribas, alli se diz, fundando-se em texto 
do Digesto, entende que sã.o do uso publico as 
ilhas qu :J se formam quando o rio cerca um 
terreno que antes não fazia pn.rLe do alveo.» 

E louva-se o illustre escriptor no fr. 30 ·~ 2 
do Dig. de adq . 1·erum dom. (XLI, I) ; ma · 
esse fl•. de Pomponio, pelo contrario, ensinn. 
que na hypothese não se altera o domínio 
sobre os terrenos circumdados pelo rio. 

Tribtts rnodis insula in flwnin e (it : wto, 
cum agrwn, qtti alvei non fttit, amnis ci?·
cumflttit ; aUe1·o cwn locum . .• 

Primo autcm ill-o moclo causa 2Jrop1"ietaU:s, 
non mttlatu1· . 

DOS ATRAYESSADOUROS PARTICULARES 

Art. 567 . Declara não constituírem ser
vidão as passagens particulares, por pro
priedades tambem particulares, que se não 
dirigem a fontes . pontes ou lugares publ.icos, 
privados de outra serventia. 

figurar no capitulo das servidões, prohibindo 
constituil-as por prescrlpção. 

Com elfeito, o art. 567 procede do § 12 da. 
lei de 9 de julho de 1773 tras!r.dad~ p:.tr.:t os 
arts . 957 e 958 dét Consol . de Teue1ra de 
Frei tas . A referida lei prohibiu a pre
scripção, mesmo immemorial, dos atraves~a
douros . Mas no Codigo Civilessa prohibiçao, 
ou eleve ser rejeitada, admittindo-se a pre
scripção adquisitiva das servidões descon
tínuas, e mesmo da~ não app:1rentes, ?omo 
são as negativas, desde que haja um a?to de 
prohibição por parte do dono do pre.dw do
minante e n.cqu.iescencia, embor<t t amta, por 
parte do senhor do serviente (Borges Car
neiro, Dir. Civ. IV, pag . 267) , ou ha de S3r 
introduzilla, porém, alcançando todas as ser
vidões descuntinuas c não apparentes, como 
faz em relaÇ'ão aos intertlictos posscssorios o 
aet. 516 . 

resse caso o al't . 567 deverá p:1ssar para 
outra parte, convenientemente reYisto, cor
recto e augmentado. 

Como figura é mn trambolho. 

DAS JANELLAS 

Art . 581. Estatue que só até o lapso ~e 
anuo e .dia poss:t o proprietario que annum 
em janella, terraço ou goteira sobre o seu 
predio, pedir que se desfaça a obra. 

Mas si o propriet:1rio annuiu, jà nã.o tem o 
direito de pedir que e desfaça co usa alguma. 
Melhor será que se copie o art . 942 da 
Consol. de T. de Freitas, transumpto da 
Ord. I, 68, 25 . 

DAS PAREDES DIVI SORIAS 
Do duas uma : ou este artigo não so refere 

ás servidões propriamente ditas, mas <LS re
:>tricçõe:>legae;:; impostas ao domínio por uti
lidade publie<t, ou elle se r efere me,mo ás Art. 585. O vüinho que p1·imei1·o constntir 
servidões, como resulta de seus proprios ter- póde assentar metade da pa1·ede divis~>ria na 
mos e de sua origem . te1·reno contigtto, sem p1·ejui;;o ele lzave1· -

Na primeira hypothcse,é umn. inutilidade, metade do 1·espectivo valo1·, si o out1·o t1·aveo 
porque :;i é indispensavel que na lei se ex- jal-a tambem. Neste caso o p1·imei1·o (txara a 
pres:>em as limitações ao exercicio de um larg!1ra elo alicercJ .•. 
direito, por isso mesmo dispensavel se t orna E si o segundo achal' exorb itantes as exi
declaral' :-·olemnemente que certa limitação gencias do primeiro? Terá lugar o disposto 
não existe . Na especie basta o n.rt . 564, que uo paragrapho unico sob:·e a caução de 
só adr~:litte a passagem forçada a favor do clamno? 
dono do predio encravado. Mas este paragrapho só cogita do caso de 

Demais, o arL 567 induz a crer que os não ser commum a parede divisaria, ao 
atravessadouros para lugares pulJlicos são passo que na hypotllese do art. 585 o confi.
impostos, mesmo em prol de predios que te· nante, que pagou metade do vn.lor da parede 
nham outras passagens; pois grammtttical- se tornou senhor da parte n.ssente sobre 
mente as palavras·p,.ivaclos de out1·a se;·ventia terra sua. Além disso, na hypothese do pa
se referem a lugm·es publicos, quando ·logi- ragrapho tmico, a parede não tem capaci
camente deYiam referir-se aos predios favo- dade para ser travejada, ao passo que na do 
recido:;. artigo aguenta o madeiramento. 

Na segunda hypothese, a maiJ· provavcl, Ou si deve supprimir o final do a1·t . 585, 
o n.rtigo se acha mal collocado entre as re-j conservando o paragrapho como se acha, ou 
stricções legae:; ao domínio , quando deveria manter aqucllc final , generalizando a dispo. 
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sição do paragrapho aos alicerces juntos a 
quaesquer,paredes divisarias, aguentem on 
não as trave~ do predio vizinho. 

DAS IMPRESSÕES FRAUDULENTAS 

Art. 675. Quem 'IJender ott expuzer d 'IJenda 
ou á le·::tura pttblica e 1·emwte1·ada qttalquér 
ob1·a impressa com fraude se1·d solidariament e 
1·esponsa'1Jel com o edit01·, nos termos decla-
1'aâos no artigo precedente . .• 

Esta disposição, não distinguindo o ven
dedor de boa do de má fé, parece-me exces
sivamente rigorosa. Um livreiro compra 
de outro e expõe á venda dous ou tres exem
plares de uma obra que elle não sabe ter 
sido fraudulentamente impre2sa. Não só 
estará obrigado a en '.regar os exemplares, 
como a pagar ao autor o valor rla edi~;ão, 
menos os volumes entregues. O ar t igo só 
deve comprehendor os vendedores e exposi· 
tores que tiverem conhecimento da fraude. 

DA VENDA DOS PREDIOS EMPHYTEUTICOS 

Art. 691. Acc1·escente-s ::l . 
& o seriho1·io di-recto na:o cumprir o disposto 

no art. 690, o forei?·o poderd 1·esgata1· a 
emphyteuse pagando ao adquú·ente o preço da 
acquisiçtYo. 

E' um complemento necessario. 

DA EXTINCÇÃO DA EllfPHYTEUSE 

Art. 698. Ll emphythettse extingue se 

I. Pela natural deterioraçao do preclio a(o· 
1·ado, de modo que o sett valor nao equivalha 
ao capital co1-respondente ao foro · e mais um 
_quinto deste . 

Deterioração m~tural 1 Devia ser deterio
.ração por culpa do foreiro, pois si este não é 
culpado e paga pontualmente os fot•os, por
que ha de o senhorio directo olJter o dominiu 
util ? 

Quando o capital nãJ produzir o foro e 
mais uma fracção qualc1uer. então o propl'io 
foreiro deixará cahir o se 1 direito em com
missa ou abandonar{L o predio aforado. 

Pela.s deteriorações culposas, sim, deve 
acaba t· o aforamento, si forem a ponto de 
_perigar o direito do senhorio directo. 

DO USUCAPIÃO 

Art . 704. A posse continua e nlTo contes
tada ela serviclcio , po;· espaço ele clez ou 'IJinte 
annos, nos termos elo w·t. 556, autorüa o 
possuidor a inscrevel-a em set~ nome no 1·e
gistro p1·eclial, se1·vindo de titulo a sentença 
que julgar conswnmaclo o ·usucapic1o. 

Paragrapho unico. Si o possu idor neTo 
ti·ve1· titulo, o p1·azo elo usucapilío se;·d ele 30 
annos. 

Este ar&:go e o seu paragraph~ unico não 
guardam o devido pa.rallelismo em relação 
aos arts. 555 e 556, mais razo1.veis. 

No art. 704 trata-se da posse ms tGrmos 
da art. 556; portanto, da posso com titulo 
que torna desnecessaeia a sentenç:t jLtlgando 
consummado o usucapião. 

Na hypothese do paragrapho é que h<t con
veniencia do julgamento por sentença, fal
tando outro titulo, como no casJ do art. 555. 

A cor!'ecção impõe-se. 
Qual, pordm, o caracter da tt•an'>0l'ipção 

da sentença? E' facultativa ou neces:>arb 
pa.ra se adquirit· a servidão? 

Pelo a.rt. 681 parece neces:;arh; mas 
ne;;::;e ca:JO haemoniza-se tal obrigatorietlade 
com o cJj sposto sobre o usucapião cb do
minio 1 

Pot• outra, o usucapião que o art. 534 cJl· 
loca ao lado da transcripção do titulo de 
t1·ansfm•encia, como outro modo de adc1uirir 
a propriedade immovel, tambem depende ele 
transcrtpção para opar,tr o seu effeito, para 
valer contra terceiros ~ 

Si não depende, é precisJ dar unifurmi
dade ás di:,posiçõe3 do proj'3cto, pot·que não 
é curial aclmittir um systema quanto á pro
peiedade e outro qu<tnto ás seevidõe.3 . 

Sendo nece:;sario a tra.nsi!ripção do titulo, 
ou sentGnça que a ',ubstitul, ~:.em m:;a forma.
! idade não se poderá oppoe o usucapião a 
terceiro:O. 

Mas será i:;so o que quer o projecto 1 
Pedro possuiu SJlll titulo, duratlte 30 a.n

nos, um predio pertencente a Pc~ulo. 
Antes ele se transcrever a sentença, jul

ga.ndo consummado o mucapião, Paulo vende 
o predio a Sancho, que transcreve o seu 
titulo ele compra. Quem vence, Pedro ou 
Sancho 1 Um allegarà a sua longa posse e 
out.ro a sua teanscripção em primeiro lugar. 

A solução do problema é que o pt·ojecto 
não fixa, de mo:lo a peevenir decisões con
trarias. 

Em se teatando de posse tituhtda, pôde 
surgir a mesma questão, no caso de n lo ter 
sido teanscripto o titulo elo usucapiente. 

DO CANCELLAMENTO DA TRA N:SCRIPÇ ÃO 

O él.l't. 717 só exige o consentimento do 
ceedor hypothecario p:1.1•a se cancellae a 
servidão activa quando ellét houve;• sido 
mencionada no W.ulo hypothecario. 

Parece mell1or o clieeito actual, que ltbr,w
ge na hypothe :;a as servidões activa.s, em
bora. não mencivnadas na escriptura que a 

I 
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.constitue. Decreto n. 370, de 1890, art. 137 
§ 1 o. 

Convém, pois, supprimir no art. 717 as 
:palaYras e a se1·vidcío {o1· mencionada no 
titu lo hypothecario. 

DA INDEllfNIZA~'ÃO PAGA PELO CULPADO 

Art. 754. O final deste artigo deve·se 
completar, para quo adquiea a pleni'tude do 
74:3 , ficando as.üm : 

O m esmo desUno tercío em caso analogo, a 
{ndemnizaçcío do seguro e a que pagm· o res
ponsavel pelo damno . 

Semelhantemente E e deve altera.r o art. 767, 
u . IV, cuja redacção é confusa. 

DA COUSA EMPEN HADA POR QUE~f N7\o ERA 
DONO 

Ao art. 773 t> fferece o Dr. Augusto de 
Freitas um additivo considerando valido o 
penhor, embora pertença a outrem o ob
jecto dado em garantia, si o credor o recebeu 
'ue boa. fé e a co usa não foi perdida nem por 
qualqmr modo ti rada. ao seu legitimo 
dono . 

Coherente com o que escrevi c publicou o 
Dim..:o elo Congresso de 10 de junho, entendo 
que, para 5o salvar a unidr.de do systema, 
não se doYe introduzir em prol do credor 
pignoratici<1 um direito que se não adaptou 
em relação ao adquirente de boa fé. Ou a 
nos~e do -; moveis a valer como titulo, com a 
êondição de haver boa fé no adquirente e 
nãa se tratar do causa furtada nem perdida, 
ou deve se conservar o direito actual, quanto 
J.O adquirente e quanto ao credor pigoora· 
cicio, que não ha razão para ser mais favo
recido. 

Não sou infenso ao additivo proposto, 
comtanto que ao principio que o inspiras~ 
dê a necessaria ampli tude . Evit~mos na ler 
estas architectnras compositas. 

DA CLAUSULA «CONSTITUTI» 

Art. 774. Declara que a posse do objecto 
empenhado compete ao credor, salro no 
caso do penhor agrícola ou pecun.rio, em 
que os objectos continuam em poder do de
vedor, por e(l'oi to, cliz o artigo, da clausula 
constituti. 

Mas esta clausula vem <.tqui muito sem 
c<J.bimcnto, pois no penhor agricol<t não tem 
o cr edor vosso alguma sobre a causa empe
nhada , nem directa, nem indirecta . 

Pelo direito actnal dá-se o constituto pos
se;;sorio, ou clausula constitttti, quando o que 
alhêa uma causa, conservando-a em seu 
poder, passa, on tretan to, a possuil-a om nome 

do adquirente, como depositaria, locatario 
ou noutra qualidade semelhante . 

Pelos princípios do projecto a cl<.tusula 
constituti deve s:.Jr a declaração de que o 
alienante passa a deter em nome do adqui
rente a causa transferida (art. 493), ou de 
que o primeiro considera mudada a quali
dade de sua posse directa, reconhecendo a 
indirecta do segundo (art . 492). 

No caso de penhor agricola, ou pecuari~, 
como no ele hypotheca, o devedor continúa 
a possuir na mesma qualidade que dantes, 
como senhor do objecto dado em garantia. 
Ninguem adquü·e ]Jusse nova indirecta.E' tão 
absurdo admittir a po:;:;e do credor pigne
raticio agrícola, on do hypothecario, sobre 
ta l objecto, eomo a dos credores chirogra
pharios sobre os haveres do credor, só por
que estejam sujeitos ao pagamento das divi
das . Não se dirá que o devedor conserva a 
posse do seus bons por eifeito da clausula 
constituti . 

DO Pl::;'\!IOR PECUARIO 

Art. 79.2, parag1•aplto un:co. Diz que a 
substituição de que falla o artigo só vale 
contra terceiros si constar da declaração 
add icional ao respectivo titulo . 

Diga-se : depois de averbada no ·;·egistro 
comp etente . O titulo fica em poder do credor, 
não está sujeito a.o exame dos terceiros que 
contractar"m sobre os animaes substituídos . 

Art . 793 . Em voz de t itulo falle-se em 
recristro. Segundo o artigo os terceiros que 
verificarem, pela transcripção, ter o penhor 
mf!is de dous annos, hão de ir ao credor 
saber si no sou titnlo est(L avel'bada alguma 
prorogação ! 

Não teriam esse tt•abalho si a avm·hação 
fosse no reg istro. 

DA. CO~IPRBIIENSÃO DA HYPOTHBCA 

Ar t . 816. Inclual'n-se as servidões actins. 
Decreto n. 370, de 1890, art . 137 § 1°. 

DA RE~USSÃO DA HYPOTIIECA 

Art. 821, § 5. 0 Dispõe que a licitação não 
pócle exceder o quinto da avaliação. Mas que 
a Yaliação ~ . 

De certo :1 feit:l. pelo adquirente ao requJ
rer a notifica<:;ão dos credores hypothecarios. 
O art. 821, trasladado do al't. lO do decreto 
n. 169 A, ue 1890, é neste ponto esclarecido 
pelo n.rt. 265 do uocrcto n. 370, elo me;:;mo 
anuo. 

Entretanto, esta. disposição pólo ser mui 
damnosa aos credores hypothecarios, mesmo 
com a cauto;la ([O a.rt. 8'20 § Jo, mandando 
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------------------------~----------------------~~-------
que o adquirente proponha para a remissão, 
no minimo, o preço por que adquiriu o im
movei. 

Pedro hypothecou seu predio a Paulo , em 
garantia de 10, e depois vendeu o mesmo 
p;•edío a Sancho por 5. Paulo, citado por 
Sancho, oppõe-S[) ao preço da compra e re
quer a licitação do immo.-el. Esta não po-

5 
derá ir além de G (5+-=5+1). 

5 
Sancho, prefe1•ido em igualdade de con

d~ções, rasga ta o -seu pred.io com essa quan
tia ; mas Paulo quo desembolsou 10, rece
bendo apenas 6 é prejudicado em 4. 

Nunca vi. esta questão elucida .la pelos 
nossos juristas; mas si não ha. no mecanismo 
dos arts. 257 a 270 do decreto n. 370, de 1890 
alguma subtileza que me escapa, só por mi
lagre, desde 1864 não recorre1·am os amio·os 
da fraude a uma legislaÇ'ão que a facilita. o 

_ Si _a !~citaç-ão não fo1· limitada. ao quinto da 
a· a.lmçao propost:o. pelo adquirente , Paulo 
~oderá otrerecer lO e, ou receber<l essa quna
tla de Sancho, ou ficará com o pl'e:l io que lhe 
fôra hypo thecado por Pedro . 

Não será o caso ele supprimir o §5o ~ 

DA REi\IISSÃO D.\.S l!YPOTIIECA S LEGAES 

O proj)cLO no § 6° do al't. 8.21-declr.ra re
mível a hypotheca legal, fi6ura.ndo pelas 
pessoas a que pet•tencet· as competentes, se
gundo a legi.>laç-ão em vigor. 

Antes de tudo qual é essa legislaçio em 
vjgor, qun.nto ans representantes dos inca
pazes e d·\s pessoas moraes em um <teto jurí
dioo-civil7 co1uo a NmJssào ~ 

Ha de ser o j;n'oprlo Codigo Civil. Ar
t igo 1.814. 

No caso da hypotheca legal, que compete 
á fazen t.la publica, bastar;\, que o CoJigo 
se refira, como faz no art. 848, aos que 
pelo direito publico forem os seus competen
tes representante . MCLs em se tratando da 
mulher casada, do menor ou interdicto , a 
representação é de direito civil, que actual
mente a confere ao Ministerio Publico. Por
tanto, a referencia ao direito em vigor nos 
deixa no vago, no indeterminado, não resolve 
cousa alguma. 

O § 6° do art. 821 do projecto copiou a se
gunda parte do§ lO do art. 10 do decreto 
n. 169 A, de 1890, quando devia ter re 
produzido, mutatis mutandis, o art. 268 do 
doc. n. ]370 do mesmo anno. 

Verificada a insufficienci.a do parageapho, 
vejamos si a sua providencia é digna de se 
conse1• v ar, 

Deve-se permittir a remissão a·a hypothe~ 
ca legal~ 

No caso da hypotheca convencional o cre
doT rec~be to~o ou parte do preço por que 
folremtdo o numovel hypothecado ; no da 
hypotheca legal do otrendido tambem se con
cebe a_ possi bilidade da remissão, porque o
resarcuuento do damno causado pelo delicto 
constitue divida certa e exig'ivel desde a . 
condemnação·do delinquente. · 

Mas, na hypothese do menor, por exem- · 
pio, remido o immovel hypothecado que o· 
tutor vendeu, que se fará do preço da re~ · 
missão~ 

Ficar·á subrogado no immovel e deposi- · 
tado até que se empregue na compr::t de ou
tro, ou se extinga a responsabilidade do tu
tor ~ O Codigo não o diz. 

SerfL entregue ao menor ~ Mas o seu di· 
r eito não respeita a uma prestação actual, 
versa apenas sobre uma restituiçio futura. 

Será entregue ao seu representante, na. 
remissão que pela legislação de hoj e é o mi-· 
nisterio publico ~ 

Não é possível. 
Será entregue ao tutor, ex-propriotario · 

do immovel remido ~ Nesse caso tem-se na 
propria lei o meio de frustrar a ga."antia 
por ella inventada, porque não haverá ad
quirente que não trate logo de remir os bens 
adquiridos em taes circumstancias _ Si de
pois disso se verificar a insol vencia do tutor 
alcançado, tei-á o menor por ultimo çonsolo 
os bons intuitos do legislador. 

Port<tnto, o paragrapllo deverá ser: 
NãG e ;·em·:vel a hypotheca legaL 

DA HYPOTHECA JUDICIAL 

Art . 828. Trata das hypothecas chamadas: 
judiciaes pelas nossas leis hypothecarias e 
judiciarias pelos seus regulamentos. 

Conserva a redacção das referidas leis, re- · 
dacção inadequtLda no Codigo Civil, que deve 
consagrar directamente o direito e não de
clarar que mantem o admittido pela legis-
lação anterior. Codigos não são conglomera
tos ; são organismos que teem a sua fórma 
individual, embora assimilem os elementos
das outras leis . 

Bastaria dizer: 
Jio eo;equente ass·iste o cli?·eito cl e prosegui;•

n a execuçiío da sentença cont;·a os adqui?·entes 
dos bens elo devedor condemnado, mas para se· 
oppor a terceiros, con{on11e vale;·, e sem im-
1J01'ta1' prefe;·encia, depende de inscripção e 
especiali::; açcio. 



.. CODIGO CIVIL BRAZILEIRO 12:1! 

DA HYPOTI-IECA LEGAL 

Art. 831. O n. II deve-se substituir pelo 
do D,rt. 942 do projecto primitivo. 

Si não é pa.e, nem mãe, o ascendente ha 
de estar entre os tutores ou curadores do 
n. IV. 

O n. III confere hypotheca legal aos filhos 
sobre os immoveis do pa,e ou mãe que pas
sar a segundas nupcias antes de fazer inven
tario do casal anterior. 

Para que? Si os filhos são menores, teem a 
hypotheca do n. II; si maiores, mas iucu.pa
zes, a do n . IV, e si maiores e capazes, re
queiram inventnio e partilhn,s. 

Si, porém, quer o projecto que no n. II só 
se comprehenütm os ascendentes de avô 
para cima e que a unica hypotheca dos 
:filhos seja a do n. UI, então supprima-se o 
n. II , supel'fluo deante do n. IV. 

DA INSCRIPÇlO E ESPECIALIZAÇÃO DAS 1-lYPO· 
THECAS LEGAES 

O art . 834 diz que perdura a inscripção 
da hypotbeca em quanto subsiste a obrigação, 
mas que se deve especializar de novo no fim 
de 30 aunos. 

Assim o projecto, que rejeita as bypothecils 
geraes , conserva, entretanto, apocopada, a 
proYiclencia do art. 947 do pl'ojecto primi· 
t ivo ! Sed opo1·tet 1·erum cognoscere causas. 

Pelo 1n'ojecto primitivo, passados 30 annos 
não renovada a O$pecialização, restttbelecia: 
se a hypothoca geral. 

Pelo art. 834 do actual, nesse caso, a hy
potheca perde a sua força, deixa de valer 
contra terceiros ex-'Vi do art. 832; pois não 
vale achar-se inscripta, sem estar especia
lizada. 

MD,S ser(L conveniente, será possível som o 
invento de um1L escriptmação muito diversa 
da hodierna, dissociar a inscripção dn, espe
cin,lizv,ção, quando o titulo com que se re
quer a primeira é exactamente o julgamento 
d<t segunda ~ 

Si os immo\,eis forem os mesmos, bastará , 
é certo, averbar a novtt sentença; mas si 
forem outros torna-se necessario renovar 
tambem a inscripção, embor<t se lhe conser
ve o mesmo numero de ordem. 

A não sujeitar inteiramente o tempo da 
hypotheca ao ela obrigação garn,ntida, me
lhor será a providencia elo decreto n. 370, 
de 1890 , art. 215, mas não collocada no 
art. 831, e sim na secção IV, depois do 
art. 853. 

Vem de molde notar aCJ.ui que o art. 159 
do citado decreto é uma sobrevi vencia do 

Vol. lii 

systema das hypothecas geraes, pois si o 
art. 177 do regulamento n. 3.453, de 1865, 
mandava julgar improcedente a especiali
zação no caso de serem insuflicientes os im
moveis designados, era porque nossa hypo
these ficava de pé a hypotheca geral iu
scripta. Art. 217. · 

No systema do decreto n. 370, em re
lação a todas as hypothecas legaes só se con
cebe a providencia do art. 160, que manda 
reduzir a hypotheca ao valor do immovel 
exis \ente. 

Tambem não ficará sem raparo a critica 
feita pelo Sr. Madeiros e Albuquerque ao 
phraseado cletonan te de certos artigos dos 
citados decretos ns. 169 A e 370, cuja re
dacção inj LlStamente attl'ibue ao Senador 
Ruy Barbosa. . 

Os artigos citados pelo clistincto escriptor 
passaram do articulado da lei e regulamento 
de 1864 e 1865, pois a acção do illustre mi
nistro elo Governo Provisorio se limitou a. 
abolir as hypothecas geraes. Para isso uão 
era mister retocar todo os artigos das leis 
hypotheca.rias. 

DA INVENÇÃO 

O art . 611, attribuindo aos Estados o preço 
da causa acbadr., si ninguem justificar do
minio sobre ella no prazo de seis mezes, 
pugna com o art. 74, n. li, que dá aos muni
cípios os moveis a que não for achado se
nhorio corto. 

DO CANCELLAMENTO DA TRANSCRlPÇÃO 
DO PENHOR 

Art. 806. A primeira parte do artigo é in: 
completa, porque o cancellu.mento da tran
scripção,em prol do devedor, não cabe só no 
caso de ser quite pelo credor, mas sempre 
que se extinga a obrigação garantida, ou 
quando o credor, mantendo a obrigação, de·· 
siste da gamntia pignoratícia. 

O que se deve é reproduzir em relação ao 
penhor :1gl'icola, pecuario, ou ele titulos de 
bolsa, as pt•ovidencias dos arts. 852 e 853 
sobre extincção de hypothecas, ou então 
fazer uma referencia a esses artigos. . 

O final do art. é erroneo quanto aos que 
adquirem por compra ou successão, pois não 
toem por osso facto direito de cancellar a 
teanscripção do penhor não extincto. O ca
racter llo onus real é mesmo prevaleceJ: 
contra os ttdquü•entes, salvo os que o forem 
na excussão do objecto dado em garantia. 

Talvez fic:1sse melhor o seguinte : 
Ao cancellamento da transc1·ipçlTo applica-se 

o disposto nos arts . 852 e 853, 
1G 
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DA EXTINCÇÃO DO PENHOR 

No art. 807 n. VI falle-se tambem em 
arrematação. 

DA INDIVISIBILIDADE DA GARANTIA 

Art. 809. Vicioso p:1rticularis mo . Seja 
mais amplo, mude de lugar e comprehenda 
todos os c ::~sos de extincção parcial de di
vidas gat•antidn.s com penhor ou com outras 
cguranças ren.es. 

Transforme-se o art. 763 no seguinte : 
A extincção pm·cial da divida ncío importa 

exone1·ação correspondente da garantia, aindc1. 
que esta comp1·ehenda varias bens, salvo dis
posição expressa no titulo ou na quitação. 

Desta arte, o que se poupn. em numero 
adquire-se, com usura, na capacidade dispo
sitiva dos artigos. 

E' como a queima do pa.pel-moeda pn.rn. 
certos economistas. 

Barr.1 Mansa, 20 de outubro de 190'2. -
Fernando Lui;; Vieira Ferrei1·a. 



Do Sr. Fernando Luiz Vieira Ferreira 

DAS OBRIGAÇÕES llOLIDARIAS 

Logo depois do art. 898 colloque-se o 
Beguinte: 

A1·t. A causa julgada quanto a algum dos 
credotes Ot! devedo1·es solida1·ios vale em re
lação aos ot!tros, salvo aos inte1·essados o clí
,·eilo de provm·em a nci:o e:cisten cia ela solida
~·iedade . 

Para medir o alcance deste adclilivo basta 
consultar os civilistas francezes e italianos, 
quando se occupam das obrigações soliclarias. 
Consu! te-se especial mente Lacoste, De la chose 
jugée, ns. 590 a 619. Ver-se-ha que EÓ di
virjo delle e de outros onda e por que o sys
tema do projecto uiverge do france z, quanto 
á ex tensão do mandato conférido aos cre
dores solidarios. Art. 901, § un"lco, do pro
Çecto, comparado com o 1198 do cod. civ. 
trance z. 

DA SOLIDARIEDADE AOTl V A 

Art . 901 [ir. Fique as~im: 

Mas o fim do artigo é exactamente tolher 
que na cobrança da di vida se transfira a C e 
D o mandato que tinha o de cujus B, para 
representar A, o outro credor. 

A quota p 1·o rata que a cada herdeiro cabe 
o direito de receber do cleveclor, ha de ser 
tomada, não no credib em sua totalidade, 
mas só na parte afferente ao de cttjus . 

C e D só podem haver 5, cada um . 
Comprehende-se : A podia depositar• em B 

a maior confiança, e nem siquer conhecer c ·e 
D, dous refinados tratantes. 

Não será mais seguro substituir o artigo 
pelo seguinte~ 

Si {allece1· u m dos c1·edo1·es solicla1· io s, dei
xa ndo herdeiros, cada wn dest es só teni cli -
1·eito de exigi1· c receber a quota elo credito q ~te 
corresponder ao sett quinhão hereditan:o na 
pa1·te a/ferente ao fa Uecido, salvo si a olJri
gaçcTo for indivisível . 

DA SOLIDARIE DADE PASSIVA 

Art. 905. A clevedo1·es aCCI'eseente-se sol i
O pagamento feito a wn dos credo1·es solicla- clurios, como se diz dos credores no ctrt. 899 . 

1·ios .eú:tingue in teira mente a divida; m as o 
c: redJ ?' a quem se (i:.e1· 1·esp9nderct aos outros 
pela 1Jat·te que lhes caiba. 

DO PAGAMENTO FEITO AO INCAPAZ 

Paragmpllo unico. O mesmo e,ffeito, etc. 1 Art. 937 ._ Supprima_-se a paln:vra. scimle· 
Art. 90-L .Supprima-se. Além de ficar m ente , que mtluz a se Julgar valrdo o paga 

melhol' inco:-porando-se ao principio r:o 90!, mento, embora não se dê o in rem ·versurn , si 
esquecera-se da novação no caso em que se o devedor ignorar a incapacidade do credor. 
substitue o crl3Llor. O art.igo, sem justificath·a que o escuse, 

Art. 002. E ,tatue que, fall<:cendo um dos 
credores sol idarios, cada herdeiro tem o di· 
reito ele receber a quota do credito correspon
dente ao seu quinhão llereclitarlo. 

A e B são credül'es so liLlarios e o credito é 
de 20. Fallece B deixando C e D por her
deiros abin testado. 

Sendo o quinhão de C, como o de O, me
tade do asse hereditario, a quota do credito 
correspondente a e:;se quinhão e lO. 

Si cada herdeir-o receber essa quantia, os 
dous receberão a totalidade, 20 ; de modo 
que, exonerado o devedor, o credor A só ha· 
-verá os 10 de sua parte no ceedito, exigindo 
cinco de cada herdeiro. 

discrepa dos princípios adaptados pelo pro
jacto sobre nullidades dos actos jurídicos, 
que outra coma não é o pagamento. 

Por esses princípios devia-se chegar aos 
seguintes resultados: 

Scien te ou inscien temente, em regra não 
vale o pagamento feito ao incapaz . Arts. l-19, 
n. I, 15 1, n . I e 158 . 

Por excepção é valido: primeiro, si o menot' 
entre 14 e 21 annos, inquerido pelo devedor , 
dolosame nte occultou a sua idade, ou si no 
acto de receber o pagamento espontanea
mente se declarou maior ; segundo, si o de· 
vedor provar que o pagamento reverteu em 
beneficio do incapaz. 

• 
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Arg. dos arts . 159 e 161. 
Melhor ainda seria eliminar-se o :~rt. 937, 

trambolho, inutilidade, mesmo. que· a lima 
o a:ccommode ao systema de que dissona. 

DO OBJECTO DO PAGAMENTO 

Art. 948. Supprima-se o § 3". Antes de 
tudo, que é deposito regular ~ Ha de ser o 
quo se não fizer nas condições do art. 1280 . 

Deposito regular é pois o que não transfere 
para o depositaria o domínio sobre a cousa 
depositada. 

Mas é equitativa a disposição do § 3•? 
Depositei libras esterlinas que deviam ser

me restituídas identicamente. Baixando o 
cambio, valorizando-se ella!l, não ha razão de 
equidade que permitta ao depositaria que as 
dependeu, sem direito, exonerar-se pagan
do-me o que o ouro valia por occasiâo do con· 
tracto, quando valia pouco. 

.A boa regulamentação do assumpto não 
pode crear na hypo these regra diversa elas 

-.que se acham nos . § 1 o e 2o. 
~s libras sem direito despendidas, dolosa, 

mais que cu! posam ente consumidas, estão no 
caso da cousa certa perdida por culpa elo de
vedor a quem incumbia restituil-a. Além elas 
perdas e damnos, cumpre-lhe entl'ar com o 
equivalente. Ol'a o equivalente, sendo li
quida a obrigação e não estando · em mora o 
credor, é o ·valor da cousa na época da resti
tituição. Art. 959; arg. dcs arts. 1536 e 1537. 

Nunca o valor da época do contracto. Seria 
dar ao devetlor uma faculdade exorbitante, 
qual a de entregar a cousa desvalorizada ou 
pagar o valor do tempo em que valia menos 
quando se valorizasse depois do contracto. ' 

DO PAGAl\IENTO COM: SUBROGAÇÃ O 

Art. 990. Supprima-se. E' urna irracional 
mutilaçã? ~a lei anastasiana; pois si o fim 
desta le1 e obstar ás cessões usurarias, a 
conservar-se tal providencia, ha de alcançar 
tanto a su h rogação legal, como a con vencional. 
Si não deve m:~nter-se quanto á ultima 
muito menos quanto á primeira. Nesta ~ 
propria lei patenteia ter o subrogado outro 
interesse que não a mera especulação usu
raria, a qual pôde ser o unico movei da sub
rogação convencional. 

Art. 991. E' o transumpto do art. 1252 
do cod. civ. francez, cuja doutrina debalde 
procuram justificar dizendo que o credor que 
cede parte do credito não deseja entretanto 
concorrer com o cessionario em igualdade de 
condições. Não monta o argumento, porque 
o cessionario que paga só parte d3. divida 
tambem não pretende adquirir um direito 
menos energico do que o remanescente. 

Nada logica a preferencia, foi com m~it.o 
acerto banida pelo art. 1254 do cod. CIVIl 
italiano. Mas não e· a primeira vez que ao 
projecto acontece tomar o erro em logar da 
emenda. 

Devia ser: 
O credor originaria e o só em pcwte subro

gado se1·ão pagos, em conctwso, na proporçtío 
de suas quotas na divida, si os bens do cleved01~ 
não chegarem para salclal-a int-eiramente. 

Melhm', porém, e supprimir o artigo, des
necessario deante do 1559. 

DOS -CONTRACTOS 

Art . 1085. Deve ser: 
A acceitaçiío fóra do pra:::o e a que contiver 

addições, 1·estricções ot~ modificações, impoí·
tanío nova p1·oposta. 

Como está, parece que a acceitação fó!'a <!_o 
prazo não im porta nova proposta, SI nao 
contiver addições, nem restricções, nem 
modificações. 

DOS CONTRAC'l'OS BlLATERAES 

Art. 1095. O contracto foi feito por es
cripto particular: não poderá ser o distra:cto 
por escriptura publica ~ Dir-se-ha que Slill, 
a fortio?'i. · · 

Mas foi celebrado por escriptura publiCc'\, 
sem ter por objecto algum dos do art. 139 ; 
nem houve a clausula do art. 138. 

O distracto não poderá ter a fórma do 
art. 140? 

Contra o disposto no art. 140, em quantia 
superior a I :000$ vale a quitação dada ver
balmente, para o e:tl'eito de poder provar-se 
com testemunhas ~ 

Supprima-se o art. 1095. Bastam os prin· 
cipio!l da parte geral quanto á fórma dos 
actos juridicos e o que sobre a quitação 
dispõem os arts. 940 a 946 . 

A se conservar o artigo, deve mudar de 
estructura: 

1\To clistmclo observar-se-ha a fin·mc; substan
cial elo cont1·acto. 

E isto mesmo estaria melhor como para
grapbo do art. 139 . 

DAS ARRIIAS 

Arts. 1097, 1098 e 1099. Aggregado mal· 
feito, confuso e incompleto. 

A boa ordem é a seguinte: 
Ao art. 1097 junte-se o§: 
Conside1·a-se cwrependido o que ele!' causa 

a se impossibilitar a p1·estaçí1o, ou a se rescin
di·r o contracto . 

O final do art. 1098 seja: . 
NeTo o sendo, ?'estilui?··se-hc'ío, quando o con- · 

tracto se ce~ebrar, ou, quanda se desfi::er , te1·d · 
lagar o disposto no a1·tigo antecedente. 
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Supprima-se o art. 1099, que se_esque_ceu da 
parte que, tendo r ecebido as arrh~s, Imp~s
sibilitou a prestação, ou deu causa a rese1sao 
do contracto. Esta lacuna se acha preenchida 
no paragrapho que proponho para o art. 1007. 

DA EVICÇÃO 

Art . 1110. Não e razoavel. Si o alienante 
sabia do ri~co e clelle não informou o adqui
rente, ha omissão dolosa e o caso se resolve 
na restituição do preço com perdas e darnnos. 
Si não sabia, porque obrigai-o a restituir o 
preço, quando estipulou clausula expressa, 
excluindo a garantia~ · 

Parece mais simples considerar o evicto 
-que annuiu em semelhante clausula como 
tendo assumido o risco da e vicção. 

Para que esta gradação na r esponsabi lidade 
-do alienante, suppondo arbitl·ariamente que 
só comprehencle a parte uma clausula que 
em seus termos parece comprehender o todo ~ 

. A vassalla de certo a força elo exemplo. 

DOS CONT.RACTOS ALEATORIOS 

Art . 1123. Deve annullar- se o contracto, 
não só , parece-me, quando a parte que 
aliena já sabia consummado o risco, mas 
tambem quando a que adquire tinha noticia 
de já estar a causa fót'a de perigo. Num e 
noutro caso falta a condição essencial ao con· 
tracto al~ atorio, a incerteza do r esulta do. 

Consumrnando-se o risco, quem perde ·e·Ô 
aquirente; cessando, perde o que alienou a 
cousa arriscada, por menos do que alienaria 
si não fosse o risco. 

Portanto, o adigo ficaria: !i~l 
si p1·oww que o outro cont1·ahente não ·i,qno1'ava, 
con( o1·m e o caso , a cessação ou a consummaçao 
do 1·isco, ct que no contracto ainda se co,z si
cle?·av:t e ·posta ct causa . 

DA CULPA CONTRACTUAL 

Art. I lD3 . No loca b rio não se exige só o 
cuidado que tem com o que é seu, mas a di
ligenci::t de um bom pai àe famil ia. O loca
tario respoud.e pela culpa in abst rrtcto,ou leve, 
não só pela ,:n concreto, ou grave. 

A mesma observação cabe aos arts :- I25!, 
sobre o commoLlato, 1'265, quando o deposito 
for r emunerado, 1300, quando o manàat;u•io 
tiver algum in teresse no mandato, e 1333 
(primeiras palavras) sobre gestão de ne
gocias 

DA LOCAÇÃO DO PREDIO RUSTICO 

.Art. 1212. Supprima-se. Não arl eanta 
causa alguma ao disposto nos arts. I 193 e 
• Il94, sobre locação de cousas em geeal. 

DA LOCA~·Ão DE SE R VIÇ03 

Art. 1228 (emenda.1o). 0 3 ns. I, Ir, V e 
VIU occupem os primeiros lagares e o::; 
ns . lii, IV, VI e VII os u.Itimos . 

Corrc1ativamo :.lte se emendem os §§ elo 
art. 1229. 

-~rt. 1231. Os ns. I, III e V sejam os pri
meiros e os ns . I!, IV e VI os ultimas . 

Em ~onsequcncia modifiquem-~c os §§ do 
art. 1232. • 

DA EMPREITADA 

Art . 1238 . Estando, o qu e encommcndou 
a co usa, em mora ele recebei-a, manda o artigo 
que os r iscos sejam supportaclos por igual 
pelas duas partes. 

Não é equitativo . O ca.so deve se r esol ver
sómente contra o que encommenrlou a obra, 
como v, respeito da compnt e venda est atue o 
§ 2° elo art. lJ 29 , Citbendo agora notar 
que o principio contido nesse paragrapho ó 
mais amplo do que parece, nem deve re
ferü•-se apenas ás causas de que trata o § 1°. 
Convém murlal' ·llie a r·edacçti o, ele modo a 
abranger todas as llypothoses éle mora ,por 
parte do compradJ r. No caso do art . 1238 
trata-se de u ma verd,tdcira compra. 

DO i\IVTUO 

Arts. 1258 e 1259 . Supprimam·se . Sem 
conveniencia alguma o art. 1258 extende 
nos menores o estat,uhlo pelo senatusconsulro 
macedoniano, quan to nos empr·estimos aos 
filhos fa.milias. Nestes cmpres li mos sim, é que 
no direito act ual não S!J pódc reforçar pela 
tiaoç~ a obrigãção natUl'al de restituir a. 
quantia emprest1cla. Ot'd. IV, 50, 2. 

Quanto aos emnrestimos a menores sui 
}u;·is, sempre p1idct'.\111 ser va\i·.lamente 
afiançados. Dig . X LV I, I, 25 ; Inst. de Ga io, 
III, 119 . 

Só em relação aos fi I h os fami lias o ma
cetlonlnno resüinge a r egr(t iuser G(t no 
art. 1480. 

Mas si não ha utilidade em conservar a 
providencia cto s ·n-::: tHsconsullo, que cou
ti titue uma. l egislação 13Xcepciona.I, muito 
menos em amplittl-o , porque os emp res timos 
a filhos f,\milias não offerecem hoje os..mes
mos perigos que outr'ora . Si pelo projec~o 
só menores são filhos familias e a menon
dade annulla lJ, obrigação, desnecessario se 
torna o macedoniano, que appareceu j usta
mente porque valiam os coutractos cale
bi·ados pelos filhos familias. Fil·::us familias 
tanquam J](ltGI' famílias obtigatm· • 

Na estreitez& do art. 12:)9 não cabem os 
iunumeros casos em que o mutuo póde apro -
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veitar ao menor, achando-s<J todos previstos 
na generalida1e do art. 161. . 

Portanto impõe-se a suppressão dos arts. · 
1258 e 1259, e como consequencia devem 
eliminar-se ·o p:ll'agrapho unico do art. 1490 
e o fiõ.al do art. 1504-:- salvo, etc . 

• DA RE:"'UNCIA Á SOCIEDAlJE 

Art. 13'4 , E' preciso harmonizai-o com 

voca·lo ! Basta que o dono do provocador 
com direito o tivesse em Jogar de onde o· 
Jono do provocado elevasse conservar o seu 
afastado. O Corpus Jw·is deve ser lido todas 
as manhãs, mas não para o romanbta gal
vanizar archaismos. 

DAS OBRIGA ÇÕES RESULTANTES DE ACTOS 
JLLICITOS 

os arts. 140-1 e 1405. O primeiro só admitte Art. 1527. Para que não fiquem as victi
a renuncia mediante aviso com dois mczes I mas do crime expostas as incertas, incon
de antecedencia ao termo do anno social ; os gruentes e diariamente es ~andalosas decisõeS' 
ui ti mos não cogitam desse anno e só exigem do jury, bem podia terminar o art. : 
tal antecedencia quando possível. ..• quando estas questões se acharem decididas 

ou ha de 0 art. J374limitar-se a uma refe- no c1·ime por jui.zes ot~ t1·ibunaes d e d il·eito. 
rencia aos arts. 1404 e 1405, quanto á Aqui os julgamentos contradictorios são 
opportunidade da r Jnuncia, ou o art. -1404 menos pP.rniciosos do que o rigor da logica 
é que hct de referir-se \L exigencia. do art. trancando as portas de uma jmtiça repara-
1374. · dora. 

DA PARCERIA AGRICOJJA DA HERANÇA JACEi'iTE 

Art. 1415. Verdadeiro onus real sem re· Art. 1593. O n. I! está mal formulado, 
[istro. Nem sempre os dil'eitos do adqui- porque _será jacente a herança mesmo que 
rente hilo de compensat' as obrigaçõe;;; em haja conjuge, ou collateral notoriamente 
que ficará inv?lunt.1riamente subrogado. · conhecido, desde que tambem a renunciem. 

TcJ.lvez fique melhor: 
D.\. CONSTITUIÇÃO DE RENDA 

Art. 1425. Apoiado . Defunto nilo róde 
ser credor de renda. Convem substituir esse 
artigo, por mais sabio que seja, pela segunda 
parte do art. 1551 do projec to primitivo, á 
qual Ee dará, como paragrapho, o art. 1554 
do mesmo projecto. 

DOS Tll'UL03 AO PORTAD)R 

Art. 1510. Supprima-se-Ih~ o find -
salvo , etc.: primeiro, porque parece que no 
caso de nullidade o emissor' ou subscriptor, 
é obrigado a pagar, embora não se apre
sente o titulo; segundo, porque da nullidade 
já tratou o art. 1509. 

DA CULPA EXTRA-CONTRACTUAL 

Art. 1529. Supprimc\·se-Ihe o n . li. Bastam 
o;; restantes. Nem é com o juizo dos animaes 
que se ha de ter o criter-io da responsa
bilidade dos homens. A opinião de Quinto 
iVIucio referida no fr. l, § li , do Dig.: si qua· 
d?"UiJes paupe1·iem fecisse dicatu?· (IX, 2) , é 
digna de figurar ao lado do prisco direito de 
dar á noxa o animal damninho, eximindo-se 
o dono pouco vigilante a indemnizar pre
juízos superiores ao valor do bruto, a não 
ser que ao prejnclicado se concedesse a acçao 
aquiliana util , não nox.a l, mas in solidum, ou 
pelo menos uma acção in factttm, com o 
mesmo caracter. 

Em quantas hypotheses não· deve caber a 
responsabilicla'de ao dono do animal pr.o -

li . Si os qLte deixw· renttnciarem a herança .. 

Art. 1596. N. li I. Dizent.!o-se: em qualque1· 
dos casos, parece que basta verificar-se. a 
hypothe>e isolada do n. I, ou a do n. 11. Mas 
não é: faz se necessario que concorram essas 
hypotheses. 

Si o fallecit.lo não deixar conjuga, nem 
herrleiro3, descewlentes , ascendentes, ou col
lateraes, mas o nomeado ac~eitar a herança, 
esta não será jacente. Ainda não o será, 
existindo os primeiros, embora o ultimo não 
exista, ou não acceite a herança. Mas não
basta que sobreviva !Jerdeiro legitimo,. con
juga ou outro successi vel, para que se não ~ 
julgue jacente: é mister que não renuncie a 
h~rança. 

A mesma inexactidão se nota no n. IV. 
Podia ser o art. : 

Havendo testamento, observaT-se-ha o ai'tigo· 
antecedente, quanclo o heTdeiro instituído n lTo 
existi·r, ott nüo acceitar a heTança, nem houver
testamentei?·o nomeado, ou o nomeado não 
existir, ou nüo aceeitar a testamentaria. 

DA CAPACIDADE PARA FAZER TESTAMENTO 

Art. 1031. Não podem testar os homens me
nores ele de.zeseis annos . E' como de\'e ficar 
o artigo, pois as incapacidades dos ns. II a IV 
e a da mulh er menor de quatorze annos são 
supertluas deante do art. 5°. A parte geral 
do codigo serve exactamente para alliviar as 
disposiçõ3s da especial. 
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DAS TESTEMUNHAS TESTAMENTARIAS ·o que está. OCCUlto no testamento mystico,. 
_ • _ suppõe-Ee que o acto é verdadeiro. Mas não 

Art. 16 . .>7. _Os ns. IV, V, VI~ VII ficarao está em questão o conhecimento do conteúdo~ 
melhor reduztdos aos dous segumtes: Quan·:lo a lei requer para o acto um mi· 

IV. O herdeiro instituido e o ler;atario. nimo de testimunhas , o que quer e impossi-
V. O conjuge, o descendente, o ascendente bilitar as falsillcações . Ora ao pseudo-lega

e o collate1·al em segundo grúo do instituido tario mais difficil será encontrar cinco pessoas 
ou do legatado, po1· consaguinidacle, ou affini- que se pt•cstem a figurar em um documento· 
clade. fi.tlw, do que arranjar sómente quatro com-

Fallar em filho sob o patrio poder, como o parsa8. Demais, todas as testimunhas po:lem 
n. IV, em pae ou mãe sob cnjo poder estiver, ser legatarios, ficando sem outro adminiculo. 
como o n. V. em it•mão3 sob o mesmo poder, a fé publica do tabellião. 
como o n. VI, admittindo para testemunhas Portctnto, si o legatario não deve ser testi
os parentes proximos que .não forem ligados muoha em tesbmento aberto, não deve 
pela pat1·ia potestas, é reproduzir no direito tamtem sel-o no cerrado. A distincção é 
actual as ideas da família romana, trans- inadmissível. 
formada pela evolução na familia natural, Em coMequencia supprima-se o final do 
que se constitue, não pela sujeição ao mesmo n. Il do art. 17.25 - salvo , etc. 
poder, mas pelo sangue, pelo pat·eutesco ou 
vinculo cognati ~ io. 

O direito justiuianeu e o das Orclenaçõ~s 
sobre testemunhas testamentarias conserva 
os vestígios tlo quiritarío quanto á manci
pação do patrimonio. 

A nw;tcipatio se passava como ac to jurídico 
entre o testador e o emptor (amili c11 , qne era 
o herdeiro !lO direito a rchaico. Ts, qui fami
Uam te> laloí·is mancipio acc:pieb ,a, loco he 
?·eclis erat ; itaqu~ 1·eprobalttm est in ea r e 
tlomest icwn testwwniwn. Guio, Inst., lll, 105. 

Por tal se ~ntendia o de pessoa ligada ao 
testador ou ao empto1· pelo elo de um patrio 
pJder não extincto. 

Quando mais tarde o empto1· fand ice S3 

distinguiu do herdeiro, sendo es te o ravo
recirt o pelo aeto em que figurava aquelle po:
tormalid\\de, adhibitus testam e;;t·i o1·dinancli 
gratia, a. pri;jcipio o proprio herdeiro, e o 
legatario sempre, puderam ser t estirnunbas 
uo testamento, ut ipse quoque heres et lega
taritis jtwe adlzibean tw·. lbid. 10.:3 . 

Mas já nos tempos ele Gc1 io se reprova.va 
semelhante pratica relativamente ao her
deiro, sed tamen, quocl acl hereclem pe1·tin et, 
quiq11e ínejus potestate est. cuj tcsque in p !tes· 
tate erit, minime hoc jtwe ut·i deuenws . l bid. 

E' o que passou para o direito de Justi
niano, que herdámos nas Ordenações do 
Reino, sem se attender a que .. o interesse do 
legatar io pótl e ser maior do que o do her· 
deiro e a que o rlomesticwn testimo·;ú wn não 
é para se excluir só com o criterio ela potes 
tas, e sim principalmente pela natural sus
peição dos parentes do interessado. 

O n. VH ainda permitte ao legt.tar io ser 
testimunha no auto de approvação do tes ~a, 
menta· cerrado e assim deixa em meio cami
nho a evolução attestada pelas fontes. 

Mas si não ha inconveniencia em tal per
missão, merecia a mesma faculdade o her
deiro escripto. A excepção, porem, não ·se 
justifica. Dizendo-se que o legatario ignora 

DAS DISPOSIÇÕES TESTAMENTARBS 

Art. 1672. Sobrevivencia da regra-Nemo 
pro parte testatus et pro pm·te intestatus decc
de1·e potest. Para que ? 

DOS LEGADOS 

Art. 169.2. A segunda parte 6 inteiramente · 
illutil. Si a di Yida é posterior ao legado, não 
se ha de crer que o testador com a deixa. , 
quizesse pagar um debito não existente. 

DA CADUCIDADE DOS LEGAi lOS 

"\rt. 1713. Ao n. V do!ve-se accrescentar: · 
ou pendendo a condiçtTo do legaclo. 

DO DIREITO DE ACCRESCER 

Arts. 1715 e l7lô. O direito de accrescer 
entt•e os herdeiros testamentarios não se deve · 
dar só quando instituídos rela mesma dispo
sição, Te et t'erbis. Si toda a hert1 Dça, OU· 
toda a porção disponivel, foi deixada aos 
herdeiros escriptos, embora em disposições 
clistinctas, é de presumir que o testador não 
tenha querido que a parte do que fa ltar · 
passe aos legitimas, preteridos, mas aos ou-· 
tros instituidos, conjunctos 1'? tantum. 

Si em alguma disposição, porém, fot'em·. 
nomeados conjuuctamente varias herdeiros, 
estes formarão um grupo e faltando um dei .. 
les terá lagar o accrescimo, niio em fa. vor de · 
todos os outros testamentarios, mas só em . 
prol dos agrupados. . . 

Nem a distribuição dos quinhões deve im- 
lBdir o accre~ci m.o-~sef-R-IDaJlif.:sta vontade do · 
testado~, . ·CÔm ':t · slrii"ílli?.S::-:d~terminação das . 
quotas · heredila:rias, o que~lfper 0. testador é · 
que ,um herdeiro escriptó ,·sejà tanto, mais 
ou menos aquinhoado qo que <Í~t._ro ; não se · 
infere çlahi que·sua intenção seja.1 deixar aos 
legitimas a parte do que vier a fa1t ' r. Pelo · 

,11 
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·contrario, perdura a mesma presumpção de 
vontade, em que se baseia o accrescimo. Mas 
a parte elo instituído que não herda convem 
accrescer em beneficio elos outros herdeiros 
escriptos, proporcionalmente aos quinhões 
respectivos. 

Este é o direito romano, d·igno de ser imi
tado em' sua logica impeccavel. Ou então 
a,cabe-se com o accrescimo, como sem bons 
fundamentos queria Mello Freire, In st. jw·is 
c i v . lt~si t. m, 7' 23. 

Eu reduziria os arts. 1715 e 1716 ao se-
.guinte : -

Verificm·-se-ha· o d·ireito de cwc 1·escer ent1·e 
os he1·deiros institt~idos, quando o testaclo1· 
ncio dispu :;el' o contrario . 

§ i. 0 Si pela mesma disposiç!i'o (orem 
algttns henleiros conjuncto.mente chamados ci 
he1·ança, o direito de acc>·escer te1·d logal' 
.ent·1·e os conjunctos . 

§ 2 . 0 Aos legatm·ios competil'á tambem . .. 
§ 3 . o O acc1·escimo dividir- se-ha p7•opot·cio · 

.nctlmonte aos qt~inhões at~gmentados. 

DA REVOGAÇÃO DOS TE STAMENTOS 

Art . 1759. Que artigo! Restaure-se o 
191"1 elo projecto pt·imitivo, menos a parte 
iina'l- e sal·va a legitima .•. Si não resatvar, 
reduza-se a disposição testamentaria á porção 
disponível . 

DA PARTILHA. 

Art . 1787. Supprima-se o final - a ·ap1·a
;;imento da maiol'ia dos he·rdeiros. Esta no
yjdade dissona das regras do ar t. 1583 sober 
a escolha do inventariante.Ou uma causa ou 
outra: ou lei e juiz sempre, ou a, maioria dos 
herdeiros em todos os casos. Ora isto, ora 
aquillo, é que não convem ; si isto é melhor 
do que aquillo, aquillo não póde ser melhor 
do que isto. :t-.'lelhor é não inventar povi
dades que nenhum melhoramento contêm. 

Não ouçamos depois : Va na gens , aptioT 
novando! quam gerendce l'ei ! 

DAS COLLA ÇÕES 

Art. 1804. A regra não se deve contrahir 
ao caso do herdeiro que traz bens:\ colláção . 

Et·a melhor não bolir com o ar t . 1954 do 
projecto primitivo. 

DA. NULLIDA.DE DA. PAR'l'ILHA. 

Art. 1813. Supprima-se. E' desnecessa.rio, 
porque jà se sabe que partilha é acto juni 
dico, e é inexacto, porque a partilha aindll' 
é annullavel por omil!são de formalidades 
processuaes. 

Barra Mansa, 2 de dezembro de 1902 .
Fe J·nando Lui::; Vieil'a Fen·eim. 



Do Sr. Braz Florentino Hen_riques de Souza 

(SODR!l O PROJECTO DE COD I CO CIVIL DO SR. TEIXEIRA DE FREITAS) 

Enviado á Commissã.o Especial pelo Sr. Deputado Oelso de Souza. 

A' imitação de alguns escriptores allemãcs, 
tratadistas do Direito Romano da nova es
i)ola, consagra o Projecto de Codigo C i vil 
um Titulo P1·eUmina1· á consideração do 
loga,r o do tempo, como elementos divorsos 
que podem influir nas relações de direito. 

A importancia do titulo pode que sobN 
()lJO nos demoremos um pouco, e que façamos 
mesmo precedm· ao seu exame algumas con
siderações p~·oliminares, que nos servirão 
·como de crit:~rio na apreciação de seus ar
tigos, assim como d ,~ outros mais de todo o 
Projecto. 

Primeiramente importa confe>Bar que o 
.systema de imitação das obras didacticas e 
livros doutrinae.~ de direito pelJS codigos de 
leis, destinados a regular as relações priva
das dos cidadãos, systema seguido por varios 
codigos modernos, longe de ter sido cons'de
rado como feliz ou vantajoso, tem pelo con· 
trario incorrido mais ou menos na censura 
geral elos jurisconsultos; e fôra para nós 
uma boa fortuna que a esta sorte pulesse 
inteiramente escapal' o Titulo Preliminar do 
nosso P1·ojecto, obra todo elle de um profundo 
estudo o vigoroso talento, como folgamos de 
reconhecer em seu illustrado autor. 

Assim, poder-se·hia antes de tudo susten
tar, com um distincto jurisconsulto francez, 
que fôra mais congruente deixar a um~~ lei 
espocial a tarefa de regular os limiter:~ Iocaes 
e temporarios de todas as outras leis ao 
mesmo tempo, asmmpto que, reunido ao da 
época. em que ellas se devem reputar publi· 
cadas e executarias, daria por certo uma boa 
lei regulamentar até l)oje reclamada pela 
nossa Constituição. 

«Ainda quando o Codigo Civil (diz a este 
respeito Blondeau) encerrasse a. universali
dade do direito privado, não se deveriam 
excluir delle certas disposições que regulam ... 
a época em que as leis S::l to1•nam executo
rias,a extensão do seu poder quer em relação 
.ás pessoas, quer ent relação ao tempo, quer 
.em relaçao aos logares ? » 

Sem insistir, porém, neste ponto de criticas 
.que não deixa de ser interessante; e conce
dendo qu3 no mesmo Codigo Civil se possam 
métrcar, sem inconveniente, os limites lo· 

Vo!, III 

caes e temporarbs dtts leis que o compõem 
e cskLbcle.cer assim, conforme o voto de J. 
Bentl1an, pontos fixos, destinados a am~m·ar 
os ind ;"v·::dttas nos dous oceanos do espaço e do 
tempo, como procura fazer o nosso Projecto, 
pas~aremos a outra ordem de idéas, que mttis 
nos approximem dtt justa apreciação que 
pedem setu diffel'entes artigos. 

,Isto posto, temos como m:txima incon
te3h vcl que as leis civis, sendo dedinadas a 
dctr a, cada cUadão a certeza e a 8egut'ança 
dos 8eus direi tos c o lJrigaçõ(ls, não se compa
dec:lm, em abono ela veruade, com a in serção 
dessas the.;es c princípios geraes do dil'eito, 
mais ou meno'l vagos e indeterminados, que 
constituem o. fundo t;as obras didactic t\s ou 
doutrinarias. Elias só r aclamam e só com
portam por via de regra as fórmulas posi
tivas c concisas do preceito e ela prohibiçã.o, 
tlonde veiu o cJlebrc aphorismo de MoJes
tino: «L egis viTtus hcec est, i1;1pe1·w·e, vetare , 
permitte1·e, puni1·e. » (L. 7° Dig . de legibus .) 

Membro do ma.gi::;terio, e qua·õi exclusiva
mente dedicado ao ensino, estamos certa
mente longe de quet•er com semelhante re
flexão tira1• á escola a legitima influencia 
c1ue lhe competo, para fazer com isto um 
novo holoctwsto aos zelos do Fôt•o. 

Nãu diremo.3, portanto, com um juriscon
sulto p::Jl'tuguez, que o doutrinar é heteJ·o
geneo ao mandar, assim como a doutrina ao 
preceito. Porque, «si mp.a causa (como diz 
C. ela Costa) obra sobre o entendimento 
illustrando-o, e outra sobre a vontade diri
gindo-a», não é isto por cm·to uma razão 
para que se excluam absolubmente como 
repugnantes, senão para que se auxiliem e 
se combinem nas devidas peoporções, na 
medida elas necessidades de uma justa e fiel 
applicação . 

Como po:lerá. a vontade obrar rectamente, 
si não fur esclal'edda pr.las luzes do entendi
mento~ Como poderá dirigir-se recta via ao 
fim querido pelo legislador, si o não conhecer 
claramente ? -

Mas, si não pertencemos á escola dos pra
ticas, que cegamente quereriam excluir toia 
a doutrina e toda a sciencia dos coligos, não 
podemos, todavia, do me.:;mo modo que Ben-

17 
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than, ver com sn.tisfu,ção ao log islad.ot• querer objecção, diremos, não nos parace · insupera,. 
ganhar . trophéos sobre o jurisconsulto, e vel, ou rle natut·eza tal que nos ücmova ele. 
converter em instrumen to de combate scic;n- acceitar a addição proposta. 
tifico o sceptro ela sobcl'ania que sustenta Primeiramente rc .>t a aind[l. á Comrnissão -
em SU[l.S mãos . · revi::ora o apreciar a justeza e con.veoiencia 

Não admitt i.mos, pois, ll [l.!J leis nenhmm~ que poss11 haver no emp l'egJ <la r afel'id.a ex
disposição , nenlt Ltlll<J. maxima, nenhum prin- p ;·essão- 1·etações civis- em contraposiçilo ás
cipio, nenhumtt definição, etc. de que não -1·elações de familict-, como s1 eshs tam
possa. clecort•cr algum[~. uLilichtdc pra;tica bem não fossem-relações civi~. 
apreciavel, ou que (em outros termos) se não Em segundo logar, nenhum obstaculo serio 
lJossa considet·al' como um complem:mto ha, que se opponha (por via de 1·egra) ao · 
necessttrio ela. disposição propriamente legis- emprego de uma mo<ma palavra ou expres- . 
lativa, e que segurn.mente não conduza á fiel são em dous sentidos dilferontes , um lato ,. 
execu.ção da von~ade soberana elo legislador. outro extricto; sendo quo ele üwto nada h::t 

Tudo que não for issJ, por mais symetrico tambem mats usual, quer no.:; livros ela scien
e seduct.or que haj11 de parecer, só servir<t cia. quer nos codigos ctos cl ifl:'ercntes povos, 
para avolumar os codigps, obscurecer o san- a começar pelo a·os r oman os, nossos mes-
ctuario das leis, enredar espiritos em um tres em legislação, e particularmente em 
labyrintho, deixar ensanchas ás argucias ela rigor logico. . 
chicana, tornar emfim preca.rios os clü·eitos, Fina.lmente, sl a obje~ção fosse proce<lente 
fl'Ustaneas ou Íl'l'isorias (em presença elas levar-nos-hia n.té a riscar do fl'vntespicio clJ 
inte :·pretaçõe.3 sophisticao) as mais termi- cocligo a qualificação de-C::vil-, viBto como · 
nantes e as m:.üs bem formulad:1s vontades· t.em entt•ada em seu espaçoso ambito as r e
do legislador. Phtct supe1· omnes laquios. lações de família, que no projecto se não· 

denominam-1·elações c~vis. 
Titulo llreliminar Passando a encarar o art. 1° em seu con-

texto, vê-se que elle encerra duas partes dis-
Ora, examinando á luz deste criterio, c t inctas, posto que ligadas pelo vinculo de · 

com a d.evida imparcialidade, o Titulo Pre · umà. analogia realmente incontestavel, e re
lirninm· do nosso Projecto de Cocligo, parece- conhecida. pelos mais ctbalizct.dos juriscon-
nos que elle não póde subtrahil'-se á sorte sul tos. · 
que hão ticlo tod.os os outros artefactos do Na primeira, considera-se o effeito das leis -
me.smogenero. civis com relação ao logM; na segunda con

• ART. [ o 

Sob a epigraphe um tn.uto obscura, e clir
se-hia c1uasi enigmatica- Do Lagar e do 
Tempo- começa o Projecto por declarar no 
a.1•t . loque : « As leis cl.o Cocligo não serão 
applicaú.as fôra de seus limites tocaes , e nem 
com e !fe-ito retroactivo. » 

Mas primeiramente, por·que não juntar 
áquella. eplgraphe mais duas ou tres pala
vra~, afim de esclarecel-a, t irando-lhe es3e 
aspecto ele assustaclom obscuridade prove· 
niente elo seu laconismo 1 Po1' que não ad
diciona~ por exemplo as palavras - logaT e 
tempo-a expressão- em referencin. aos di
r eitos e obrigações-, segnindo aind.a nisto os 
jurisconsultos da noYa escola allemã., ele qne 
falla Blondcau, e cuja. critica ütz, segundo já 
Yimos ? Porque n:io dizer mesmo- Do Jogar 
e do tempo nas ,·elaç5es civis-, conforme 
prop,õe o nosso dist incto collegn. , illustl'n.do 
menÍbr,J clasta Commiss}o, o Sr. Di'. Ribas? 

A objecçKo com que a esta emend.a se 
oppõe o clollto rcdactor <lo Projecto, ponde
rando que a oxpressJ.o - 1-elações civis - :fôra 
por elle empt•egacla no ar t . 870, c secç. 3" elo 
Jiv. 2° elo seLt Hsboço, em sentido especütl (lc! 

CJntru.p03iÇ'ãO iÍS-1·e/ações rl c famih\ - ; 8SS<1 

sidera.-so esse mesmo effeito com relaç?ío ao 
tempo; e desde logo procuram-se estabelecer · 
os dous grandes principias regulad.ores dos 
conflictos das leis debaixo ele qualquer das· 
relações indicad.as. 

Elfetiivamcnte «a luta, a riva.lidade entre 
duas leis dilfcrentes, que se dispuhm O· im
perio sobre as mesmas possoas ou sobre as . 
mesmas causas» póde apresentar-se· « de
baixo da relação do logar, entre duas leis de · 
diversos p::tizes, entre as leis nacionaes e as 
leis estrangeiras ; deba.ixo da. relação elo 
tempo entre duas leis do mesmo Jli1iz, uma 
antiga e outra nova.» (Demolombe.) 

E como, desde então, deinr os juizes sem. 
regras de conclnota a semelhmltes respeitos, 
sem meios logaes de decidir taes oonflictos, 
pronunciando- se de preferencia o com segu
ra.oça pela applicação des·~a ou claquella lei '? 
Ha, pois, aqui uma. gl'ave necessidade a que 
se deve prorêe . 

Emquanto, porém, vejo na segunda parte · 
elo n.rt. I a um pri:wipio ele legislação, Ulll ~l 
gmnde regra de direito tra.nsitorio de um 
certo valor pratico, t·egl'a j"í conhecida, po1~ 
achar- se desde muito consagrada na Lei 
fundamental elo Estado (Const . art. 179, § 3"), 
e d~t qual todavb não tenta o Pl'Ojecto descer 
CLS app!icações ou corol!:n·io3 uHti~ neces- -
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sarios ; não posso pelo contraelo descobrir 
na primeira pa1·te do mesmo ai'tigo sinão 
uma syntllese da~; mais abstractas, e por isso 
mesmo mais obscuras da sciencia, um prin
cipio que, por sua natureza, por sua extrcmn 
generalidade, e pelo que tem ele indetermi
nado, jámais poderia ser convertido, com 
vantagem, em preceito lcgisla,tivo, em regra 
positiva ele direito internacional privado, 
capaz de guia1• os ju:zes na applicação das 
leis do novo Codigo, na decisão dos conflictos 
que entre ellas e as leis e.>trangeiras se 
possam dat·. 

S::tbemos quanto é difficil, e talvez mesmo 
arlJitmrio até um certo ponto, o discri
minar, Jlal'a o fim da codificação, quaes os 
p1·incipio > que se podem ou não inserir nos 
codigos como regras geraos de direito susce
ptiveis de um vnlor pratico ; mas isto não 
obsta a que se recJnhoça, como de facto o 
têm reconhecido insignes jurisconsultos, que 
« ha sempre em um certo numero delles al·· 
guma cousa de ·tão variavel e tão incerto 
(conforme sua natureza e sua generalidade) 
que se não poderia.m converter em regras dn 
direito positivo ». 

Ora, o principio que envolve a primeira 
parte do nosso artigo, parece·nos, como já 
dissemos, justamente ne~>te caso. O ilius· 
trado autor do projecto o confess~ em bons 
termos, dizendo no commentario ao seu e;;
lJoço, que olle é- o complexo da:; doutrinas 
à 2m:o~·i sobro a mat3ria - ; e Vou de Sa
vigny, um dos mais celebre > propa.gadures 
des:;,a, doutrinas, e fonte . quasi exclu,;iva do 
nosso titulo preliminar, oão é menos signi
ficativo, quando, ao fallar do s- limites Zocaes 
- do imp'erlo das regras de direito, e elo > 
-limites ternpo?·arios- de~_se imperio, con-
fessa (tL pag. 9' ) quo a segun.la destas ex
pre3sõo.; é clarn. por si mesma, mas que, a 
primeir<'l. niro pocleTia se·1· .ft~stificada sinã<J 
no decurso da investigação a que solJre este 
assumpto ia eotreg<U'··Se; isto é, mediante 
as explicaçõ0s e desenvolvimento cont idos 
nas 355 paginas tão pracisas quanto suc·· 
culentas, de que se compõe o 1° cap. elo 
8° vol. de sou famo.;o Tr·ataclo de Direito 
Romano. 

E como redLlZir á formula. legislativa, 
como erigie em artigo ele lei uma synthese 
concebida em termos tae>, uma synthese 
cuja substancia acha··Se precisamente envol
vida no vago ou oa obscmidade daqnollas 
exprossõe; - limites locaes? Poder<i. jámais 
semelhante artigo constituir o que se tem 
chamado \.llll p1·incipio clirecto;· de legisl11ç1io 
(Rossi), um principio pratico, capaz de e.>
clarecor e guiar os juizes em sua mesma ap
plicaç1io aos casos particulares occurrentes e 
porvcntu1·a imprevistos ? 

« Do estylo do escriptor ao estylo do le
gislador, ha a espessura da taboa de bronze, 
qul' supporta a sociedade, seu futuro e sua 
fortuna ... Bast:t gue se possa ler uma dis
po:;ição legislativa., bill, lei, carta ou de
creto , metleZ-a na al_qibeim , segundo a ori
ginal expressão de Thomaz Payne, ver em 
uma palavra que ella exLte escripta ou 
geavacla, para que ella seja, e seja lei, lei 
conheci.Ja, e comprehendida ~ Entre ver e 
saber não ha a intelligeocia ~ A loi não é 
sómente feita para. os olhos ; o espírito para 
affirmal-a e respeital-a, devo comprehen
del-a; escrevel-a. não é nada; é preciso es
Ct'e'·el-a bem, escrevel-a de uma maneit'a 
intellegivel, porque seu pode1 · depmde ela 
fànna positiva qtte deve manifesta?·-/.he a rea
lidade .» (G. Rousset.) 

H a mesmo nessa pr-imeira parte do art. I o 
do Projecto um não sei que de equi 'roco e 
de fallaz, que mais proprio parece para des
viar os espíritos da sua verdadeira compre
llenoão, do que para conduzil-os á intelli
gencia e fiel applicaçã.o do sentido que 
realmente encer1·a. 

Assim que debalde afianç<'l. o illustrado 
redactor, em seu já citado commentario, que, 
exprimindo- se por tal fórma, não teve cer
tamente em vista legislar para paizes es
trangeiros, ou ordenat• que autoridades es
trangeiras appliquem ou não as leis do 
Codigo; mas estatuir apenas que as suas 
«le·::s devem sómente ser applicadas pelas au
tor·::dacles elo paiz ds pessoas, causas, factos e 
cliTeitos qtte no territorio do paiz tiverem sua 
sede». 

As palavras do artigo resistem á expli
cação ou traducção dada; e como que fa
talmente desviam as in';elligencias do seu 
verdadeiro sentido, encr.minhando··as ao que 
1Jrima facie, ainda que eng<mosamente o!fe
recem. 

A prova deste as.;;erto temo l-a nas diversas 
maneiras por que foi encarado e apreciado o 
art. 1 o por quasi todos os i !lustrados mem
bros da Commissão, que nos prec0der·am., a 
começar pelo autor do relatorio sobre todo o 
Titulo Preliminar,o Sr . Dr.Caetano Alberto, 
ceetamente um dos mais provectos advo-
6aelos do fôro desla Cô!'te. 

ASsim, emquanto o douto relator, con
vindo na falta de clareza da primeira parte 
do art. 1° üá todavia sufficientemen te a en
tender, que nella se contém a prohibição ele 
quo «as leis do Codigo Brazilei1ió sejam 
applicadas em qualquer paiz estrangeiro» ; 
cousa que em sua opinião- nii'' se pode com
p?'ehende1·-; emquanto o illustrado membro 
desta Commissão, o Si'. conselheiro Marccl
lino de Bl'ito, entende. e tem como «obvio 
que os limites locaes de que falla o artigo 
s·io os do Imperio, e comprehendidos no seu 
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territorio, onde as nossas leis só podem ser 
obrigatorias e executadas•>, sendo o unico 
pri.ncipio verd-1deit·o e adopt .. vel, conforme 
o seu pensa:·, que as leis cstrangeieas nunca 
tenham applicação sinão quando o Codigo 
expressamente o permittir; emquanto o il 
lust~·ado membro, o Sr. desembargador Fi· 
gueiea de ·Mello. não deduz me3mo de todo 
o Titulo Preliminar · (quan1o mais da pri· 
meira parte do art. l 0 ) si não o brocardo ju
ridico-lows 1·egit actum ; emquanto assim 
e tão di .-ertia.mente opinam s ;bec o mesmo 
artigo . tão conspícuos e tão caracterizados 
ornamentos do nosso foro e da nossa magis · 
tratura superior, o nosso distincto e illus
trado co !lega, o S!'. Dr. Ribas, v:ndo depois 
com a sua opinião, e notando justamente 
essas tão g1•a ves di rcrgencias, não hesita em 
pronunciar-se por sua vez em um sentido 
diverso; c tanto pelo que di.z, como pelas 
emendas que propõe, .parece attribuir ao 
art. lo em sua primeira p::trte um sentido 
muito ·diiferente, c um alcance muito mais 
vasto dó que aquelles que lhe foeam attri
buido~ pelos anteriores e illustrados preopi
nantes. 

E' que effoctivamente a synthese que en
volvem .aquellas palavras- limit :-s locaes
não -pôde sêt' mai.; ·abstracta, e quando muito 
propria tão sómente de um tratado scíen
tific.:>, tão substancial e completo como o de 
Savigny, cujas explicações e desenvolvi
mentos conseguirão afinal prevenir os des
vios das intelligencias. E' uma dessas syn
theses a~revidas (permitta-se-nos dizel-o) que 
póde brilhar aos olhos devassadores da aguia, 
que adeja nas altas r egiões da sciencia es
peculativa; mas que, em nossa humilde opi
nião, não póde por certo bri lhu aos olhos 
da generalidade ou do commum do~ homens, 
nem por consegu inte constituit• o primeiro 
artigo de um Codigo Civil. 

« E' essencial, diz muito bem Montesquieu, 
que as ·palavras das leis despertem em todos 
os homens c1s mesmos idéas .. . Não convém 
que se empreguem expl'essões vagas . .. . As 
leis não devem SCl' subtis : ellas são feitas 
para as pessoas de medíocre entendimento ; 
não são uma arte de logica, mas a razão 
simples de um pae de família .» 

« Que a lei soja clara (diz a seu tu mo J . 
Benthan) ; isto é, que faça nascer no espí
rito uma ídéa., que represente exactamente 
a vontade do legislador.\' 

.Eis ahi úrna das qualidades, uma das pe,·
feíções essenciaes das lei~, que o art. lo do 
pl'Ojecto em sua primeim parte .não póde li
songear-se de haver attingido, em face das 

. provas exhibidas ; o é força conceder algum 
valor a um preceito de codificação, que nos é 
igualmente recommendado, quasi nos mesmos 
termos, pelo illustrc autor do Espirao das 

Leis, e não menos illustre atltot' do Tratado 
de Legislação Civil e Penal. 

ART. 2° 

Mas não é tudo . Desde que se appt•oximam 
as duas primeieas partes do art. Jo e do 
art. 2° do Projecto, reconhcce,se que uma 
dellas torna->Je inutil, e que a sua coexistencia 
no Codigo só poderá d :~r Jogar a duvidas e 
questões em baraçoso.s. 

Si as leis do Codigo não de v Jm' se·r appli
ca.das fora dos seus limites lo caes , no que 
concordamos quanto <i substancia das idéas ; 
e si esta regl'a legislativa, tal como se acha 
foemulada, é capaz de ser comprehendida e 
applicada pelos juizes em todas as hypo
the.>es possi vei..:;, como sam duvida, o enten
deu o illustraclo r adac to r, para quo declarar 
ulteriormente o legislador, que os limites 
locaes da applicação das suas leis vão por 
elle mesmo designados~ E vice-vel'sa, si os 
limites locaes da applicação das leis do Co
digo vão nellas designados, para que a decla
ração tão generica, tão abstrada e .confusa
de que essas lei8 não serão app licn,das fóra 
dos seus limites loraes ~ 

Nã'} dará esta t~Ul)lice disposiçiio lagar a 
questionD.r··Se por sabm· si as applicn,ções 
que o legislador. mesmo fez do seu principio 
geral exllauriram o assumyto e limitaram a 
intelligencia dos juizes; - ou si,pelo contrario, 
não sendo exhaus '.ivas, deixaram- lhes a li
berdade de fctzet• cu \ras applicaçõ2s mais do 
me3mo pr~ncipio,conforme as hypotheses e os 
casos occurren tes ~ · 

Sem duvid<t não está o legisl ador inhibido 
de e ;talnlecar peiocipios ou re.l·l'as geraes , c 
de desce>· eEe mesmo · a algumas ele suas 
cons·cquencias ou ap}llicaçõe.;. g• esta o }H'O
cesso legi"htivo mais commlllmnente em
pregado nos Codigos das naçõea civilizàclas, e 
que um'1 sã theor b da colific :tçiio e redacçiio 
da~ leis niio pock:á por cJrto condemnar. 

Mas, para que a razão approv:1 um seme
lha · te modo t~c peocader, é mister não só 
que o principio geral director (como já. dis· 
somos n,cima) sejtt bem posto e claramente 
exprimido, mas hmhem, como :1got>a im
porta dizer. que não desça o legislador ás 
con~equcncia~ mais claras e indtlbi ta v eis dos 
principias consagrados, sinão á> mais diffi·· 
ccis cu duvidas s. Do cont ~ario, confunclir
se·ha o pr.p3l do legislador com o do juris
consulto c do magist1•ado, sem que SJ saiba 
mais onde termina um e onde dwc começar 
o outro; ca.hir-se··ha nos dons extremos op
po.stos - da escola historica (dos e1·,1 ditos) ou 
da, escola philosophica (dos me!aphysicos), e 
correr-se-hão, segundo as hypothese.s, os in
convenientes e cs perigos dessas duas es
cola~ separadas, os inconvenientes c os pc-
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rl ''OS da · iova:são do domínio do· juiz pelo le-
gi~lador e v:ce-veesa. . 

Fioa.lmeo ·e, é sobeetudo neces~::trr:J que o 
l egislado!', pelo emprego de uma f~rmul_a 
tão absolu ta e categorica, como a e.a per
meira pn,rte do art. 2°, não dê a entender 
quo se propoz a especificar ello mesmo to Jos 
us casos p:.trticulares, com _suas ~nnumora.
veis coosequencias, em que é poss tvol fazer 
applicação de seus princípios; taref~ de ~1m 
desemp enho difficilimo para não _dizer rm
po~sivel, ·como b 3m ponderou o rllustrado 
relator• do Titulo Peeliminar, no assumpt0 
suj ei~o. mas que, entre_tanto,_ pa,~ece te t'·JJos 
sido d::tdo como s:ttrsrerta, , nao so pelos ter
mos da Ia pa,l' ~- e do art. 2°, s inão tambem 
pelos de que se serviu o illustl'a.~o n,utor 
do Projocto nJ commentario ao sou Es
boço. 
Vcr ~ ade é que, respondendo ao p::uecer 

rlo s~gunJo mmnbro revisor, o Sr. coose
llteil•o Marcellino de Brit0 , e inclirecta
meote ao relator do Titulo o Sr.Dr. Caet:wo 
Alberto, t.:eclara expr2ssamente o douto ro
da to r' do P rojecto que« fom possível, mas sJria 
cs·Jusv.to, quJ tal demarcaç3.o (do.3 limites 
l0caes) se llzes3o a pt~r de cada uma das leis 
elo Uod·'.!JO» . 

Sem faltar, p or~m. â justa consiJ.eraçã.o 
flliO tl'ibutamos ao talento e apura .:os. ?S· 
t u.los do illus traclo re,.lactor , SeJa-nos hctto 
duvidar dcs·>a possibilidade, e tomar aqu i por 
fundamento de nossa duvida, sinão escus:t ele 
J1oss:t f1'aqueza int:Jllectual, as. autorizarias 
c instructivas palavras ele um JUrlsJOJlSLllto 
e pnblicista., tlío cJnhe~Uo quanto_ respeita
vel, o Con .le de Ross t, que assun se ex
prime : 

« Poetence ao.:; juriscoosultcs e ao_s ma
gistrados , mais ainda elo que n.os legislado
res, opora.1' a fu ::ão elos principie-s directoros 
com todas as applicações positi v::ts de cada 
}Jal'tJ do direito. -0 log.is:ador de v~ li.m!
tar-sc. tanto quanto for po~stvel, ás drsposr
ções nÍais essenciaes.- Que)·er pred·." zer d 'ante 
mão qttaes sercTo todos os dese nvol'lmnen
tos que uma doutrina póde 1·ec:be1· _em suas 
applicações aos negoc·:os r eaes e m(.n·1tament? 
vm·iados ela vida, aos actos dtve rsos, e ate, 
direi qttasi, aos capl·ichos dos homens' e. pre
sumi!' excessivamente de nossas forças mtel
lectuaes; e uma tentativa orgulhosa que a ex
per·:·encia nao tem j t!stificado. » 

O que é logo posaivel, o que é necessario 
fazer, desde que Sil trata de estabelecer uma 
Pegra qualquer de direito. positivo 1 O q~e é 
possi vel é sem duvida sa:lm:, pel<"l genarallza
çã.o, do cahos dos factos rndrvtduaes, e dar ao 
espírito humano nas leis o mesmo soccorro 
que se lhe dá na~ sciencias .. -0 9-ue é ~~ce3-
sario, tendo-se J<Í renuncmdo a ambrcwsa 
pretenção de esgotar todos os deblhes e 

todas as minudencias de facto, é evitar os 
princípios inteiramente geraes, a?s~ractos e 
vao-os incapazes de olferecer aos JUizes urnn. 
linha 'cte conducta. a.preciavel e segura par<t 
desco:·em elo facto geral aos factos mate1·iaes 
occurrentos. . 

«A distancia qtu sc1para os princípios phi
losophicos elos detalhes do dil'eito positivo, 
nos indica ass<Ls que deve existir entre_ elles 
anneis que os lio-am uns aos outros. Sl'Che
gaemos a ap:tnh~r o.~~as verdades int~rmo
diarias, tel'emos alguma cousa de ma.1~ P?· 
sitivo de ma.i s a.pp licavel do que os prmcr
pios g'eeaes, e de menos perig?so, de menos 
fugLivo que os detalhes mmucwsos.» (R.osst.) 

o illustrado reLiactor não podia ser estra
nho a esta theoria o menos indocil á v.:Jr
dade que nclla se contém ; e eil-o por· isso 
mesmo declaeando-nos, n::t já citaia resposttL 
ao Sr. conselheiro Marcellino de Brito, que 
«a tal dem[Lrcação (dos limites locaes) far
se-lu> em- d-isposições g3nws- , e não SJbre 
cada um dos art igo J do Codigo» ; isto é, far
se-ha em dispo ; i çõ~.3 apparrntemeote menos 
getaes e abs!-ractas elo que a do art . } o em 
sua r a parte; em dí~posições , por assim dize~, 
inter·medi ,ri •s, ojcL nnis positivas e apph
cave is , do que es3:t qtre temos impugoa~o. 
A vet·dade tem cli eoi tol, c1ue não podem Im
punemente ser menospt·ezados _ou pre~eeidc~s . 

Ivlas si asém tem dll ~er fetta des tgnaça':l 
dos lit~ütes L.Jc:tos tl ::ts leis do Co:ligo ; e SB 
por ou teo la,do (o que pa.reco peior ainda) o 
pe~s:.tmento clJ illLrstt'a 'lO redactor no ar t. 2° 
elo Projec b , como elle mesmo nos dec~ara. 
eni sua respo.Jta ao paeecee do Sr. Dr. R1bas 
«é, quanto ao lugat', que os limites da app1i
ca ção elo suas leis sejam unicamente os q_ue 
vão nclle (Codígo) de3 ~gna.dos»; d~ m :t.nerra 
que ninguem se po.;sa JU lgar autorrzado pela 
latitude, ou f'rcmqtw~a estampada no art._ 1.0 

elo Projecto, a in v oca e re~ras eata.bele~_ldas 
pelos oscrip tore.:; de D1 r erto Intern acJOI"_lal 
Privado para dil'imir os conflictos das leu : 
- que papel, p ergunt:tremos ainda, qu:J ~p:L
p3l fic:trc'L fazendo es>e art. 1 o no Co:itgo, 
mortJ e ioutiliz<tdo em .,;ua fmnquez.1 l·Jgo 
pelo art. 2°, sou vizi_nlr? ?_O P<J:Pel ~e U!U 
phaotasma, de um pnnc1p10 vasta, ~UJa utr
lida:le pratica já f:Ji toda extralucla pelo 
prop t·io legislador_. ?U, a ltás, o ~apel de um 
principio para o J LllZ, de um rnstrumant_:> 
para a chicana, de uma arma para as brt
llnntur:ls de hab3i J advogados. Não clesr.:o 
brit'nos nieio termo, e eis ag_q_i um exemplo-: 

Justificamlo o a~t . 2°,· p~rgunt:$' ? J,L1LlStl'J.· 
do r adactor : «Que m onta.r1:1 prevemr (!J pro
jecto alguns 001 m uitos dess ~s conflictos, :{i as 
variada$ doutr•inas dos es:) rtptoras podenam !• 
vir em so~corro parJ. di ,• irnil' outrJs mm-_ i 
tos? » · 
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Pois bom, um habil advogado prevale- necessa't"ias para gu·iar os magistrados na (!jJ · 

cendo-se destas palavras que ficarão (scripta plicaçao das leis eskangeiras aos differentes 
manent), não deixal'ia do argumentar, em ca,sos que possa.m occol'l'er. Não poupei os
uma causa de couflicto entre as leis nacio- forças pa,ra ser completo, e si o não fôr, o 
naes e estrangeiras pelo seguinte modo, que é prova,vel. ah-i estao as Mnnas supe?"io 
no sentido do seu interesse : 1·es do Titulo PreliminaJ', asscgtwando que 

<I Segundo confessa o reclactor mesmo elo sempre se fm·á j ustiça.» 
Cocligo,-não preveniu este todos os coo.flictos, Pois bem, como conciliar agora estas 
mas sómente alguns ou m uitos; e ainda. que idéas, aliás razoaveis e que honram o seu 
o art . 2° diga que os l.imites locaes das leis autor ; como conciliai-as, dizemos, com as 
do Codigo vão nelle designados, t odavia t e- que farão depois expendidas na resposta. 
mos antes delle o art. 1°, o qual só nào quer .aJa ao nosso illustrado collega o Sr . Dr. 
que essas lei-s sejam applicaclas fóra dos setis Ribas ~ Como concilial-as mesmo em p:;trte, 
limites locaes: ora , segundo Boullena.i>, com as que ha,viam sido expendidas na re
Chas>at , Frelix, Savigny, etc. o direito local spo~ta. ao illusteado Sr. conselheiro Brito, e 
applicavel nesta causa é o da lei (tal ou já tivemos necessidade de impugnar, va
t al) : logo, de confol'midade com elle, deve lerido -nos ela autoridade de um celebre ju-
ser a caus'.t julgada. risconsulto e publi.cista? 

«O art. 2° (note-se bem) não diz que os li- Si a regea elo art. lo do projecto é uma 
nrites locaes das leis do Codigo sao unica- regra dominante, que submette t odas as da
mente os que nellas vão designados; e nem vielas d simples 1:nvestigaça:o elo logm· ou séde 
podia dízel-o, porque essas duas palavras elos elementos e relações de direito; 
(sublinhadas) s1riam bastantes para inutili- Si o illustrado redactor não se desvanece 
zar o art. 1°, e recluzil-o a uma mera ex- de haver esgotado toJ~Ls as disp sições ne
crcscencia legislativa, o que não se deve ad- cesJarias para guiar os magistrados na ap
mittir na lei por incompatível com a sabe- pl icaç.i.o das leis estrangeiras aos di:tferentes 
daria do legislador . E' mister, pois, admittir ·casJs que possam occorrer; 
algu ns casos de applicação para o art. 1 •; e Si a sua confiança está finalmente nas 
como o nosso é um delles, na opinião dos nonnas supc1·io1·es llo Titulo Preliminar, as 
juriwonsultos citados, segue-se que a sua b - quaes asseguram que semp1'e se f<trá justiça: 
titude e franqucz't nos devem aprove ,ti1r , Com:) (seja-nos licito inrtuerir), como a.va,n-
etc . , etc.» çar, depois de tudo is to , que o pensamento 

Assim discorre !'ia o habil advogado, e ta.l- do art. 2° do Project:J é que-os limites da. 
- vez melhor ainda, sem que possamos dizer applicação de suas leis sejam wúcamente os 

como se Mraria o juiz ele ta.l embaraço, como que vão nelle designados ~ 
· decidiria a ·questão. O que sómente podemos Como a.va,nçar a.inda, que ninguem se deve 

afiançar é que o seu emba1•aço não seria apr,Jveitar da latHude ou franqueza esta.m
superior ao c1ue agora sent imos na aprecia- pada no art. 1°, p tra derimir com elle, mo
ção da mesma ma.teria, sobretudo quando diante o auxilio dJS esr,riptorcs de dil'eHo 
confrontamos as idéas emittidas a. respeito internacional privado, os conilictos entre as 
pelo illuskado reda.ctor do Projecto em sua. leis nac.iona.es e as e3trangeiras ~ 
resposta ao Sr. desembargador Figueira, Eis ahi o que não poclemos comprehender, 

· com as que d(lpois emittiu respondendo ao c o que, em nosso pensar, seria basta.nto 
Sr·. Dr. Ribas, e já, m1is acima, foram pol' para suggerir cluvida,s e perplexiclarles em 

· nós repl'oduzidas. qualquel' eclpieito desprevenido, ao consi 
·. «Sendo impossível (confessa o douto reJa- derar att enta.mente os <l,rts . 1° e 2o do Pro
. c-torna p.l'imeira dessa.s r espostas) pl'evenit' jecto, quanto à necessidade ou v~mtagem de 
· e regular todos os casos e suas variad íss imas sua coexistencia no Codigo. 

combinações,aspirei constantemente em cada Eis ahi o que contribuiu a. inda. para au
ordem de idéas remontar-me 11 esphera tiio gmentar as nossas proprias difficuldades nu 
elevada, que me désse a cer teza de ter exame e julgamento desses dous embara
abrangido todas a.s a.pplic::t.ções. - Eis o quo çosos al'tigos do Projecto, e p ,,rticula.rmente 

. obrigou-me no llifficilimo assumpto tlo <LUta- para augmentar v. repuguan ::ia. que sentimos 
' gonismo entre as leis nacion:tes e estrangei- em convit' na. utilidade do segundo, existindo 

ra,s a traça, r uma 1·egm clom~nante, expressão o primeÜ'J . 
1 da realidadt~ das cousa.s, que sttbmette todas as EstCLmos cJr tameute longe de querel' im
l' duvidas â simples in·Destigação do logar 011 puta,t' ao illustrado a.utor do Projecto umtt 
1 secle dos elementos e t•elaçõ'es de di1·eito. » contra.dicção que provavelmente não exite 

«Não me desvaneço (continúa. aioda), e em suas idé<tS, o que sem duvidas a
. fôr <L i-nsensa.to que se deixasse possuir üe tCLl b3r<t desv<tnece·,· a despeito mesmo do ter
vaidade, <le hwcr esgotado no corpo do Pro- mos de que n.tü a.qtli se tem servido. Fa.zemos 
jecto, sem nada. f<Lltn.r , t oda s cts disposições inteira. justiç:t. {t agudeza de seu espírito e 
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·elevação ele sua. intelligencia. Ma.s não pode
mos deixa,r de confessar que, si houvessemos 
de ebr credito ás sua,s pa,l;wra.s, quasi que 
forçosa.mente seria.mos levados á conclusão 
da, inutilidccde sinão perigo que ha em man

·ter esses dons a.rtigos, um em presenç(t elo 
outro , (tttentos os termos em que se a,chttm 
re;J.igid:ts tts dms primeiras partes. 

E eutt·ehnto, cumprindo-nos opinar (tqui 
le(tl e fl'i111C<UUente, não hesitaremos em pro
nunciar-nos desde já pela, rejeição do (trt. 2°, 
em fa,ce da,s consider!Lções e (trgumentos 
mais a.cinut expencliclos, reserva.nclo-nos o di 
reito ele propor <tos termos elo lo, Ulll(t 
emenda no sentido dv. decomposição de suas 
idéi1S, 11fim de que a regr(t dominante nelle 
cont idi1 possa fica,r mais em est(tclv de (tS8e

.gumr que sempre se fará justiça . 
ConsiLlerando a,gor(t esses mesmos (tl'tigos 

1° e 2°) em sun.s ultima,s partes, a, observa
ç-ão que logu se o1ferece a.o espirito, e que 
e:fiectivamente .iá fui feih pelo donto redct

--ctor do TiGulo, é i1inda. a. da sua inutilidade, 
visto como nadlL ma.is contém o 1°, sinão a. 
reproducção litter(tl do mesmo principio, 
desde muito consn.geado no art. 179, § 3o, da 
noss(t lei funda.meut ttl; principio que, collo
C(tdo l1(t altura, elo um preceito constittlc·::onal, 
ebhi domin<t, qu;mto a nós sem a menor du
·-vicla., a lcgisla,dores e a, juizes, ta.nto no 
crime como no civil, obst(tnclo-llws a que in
tenciona.lmen te possam (tpplica,r quaesquer 
leis t'. ttc :;os ou factos j{L con:mmmaclos ll.ntes dtt 
sua publicD,ção, com o que lhes da,ria.m e.ffeito 
retroactivo. 

O illustrado a,utor do Projecto assim tam
lJem o entend e felizmente; e a.inc!a, que uma 
ou outra. pes~oa,, corno nos assevera, o Sr . Dr. 
Ribas, po;sr:t entender (pa.ra. nós desa.rrazoa
da.mente) qLw o§ 3o do a.rt. 179 d:t Cons titui
ção só tra,ç(t uma, rege:t llal'<t o Poder Legisla
tivo, como a do seu § 2°, e não pttra. o Poder 
JueUci:.tl, não é isso motivo ba.st:·wte pi1m 
uma. r epetição ch mesnn reg1•a no Cocligo, 
·visto não ter este poi.' fim s:ttisfa.zer capricho.> 
de intelligencüos , mas sómente as verdadeiras 
neces:idrt,Le> sociaes. A lettr(t do § 3° é ter
minante: «a disposição da. lei , diz elle, não 
te rei eifeito retroact , v o.» Ora., (t expressão
torà- vae mui to ~Llem dtt expt•ess'ão- see<t 
esta.belecieh-do § 2°-, sendo incontestavol c 
ev idente que a, lei boto póde ter eJfeito rntro
activo peüL vonta.de do legisla.dor, como peht 
·do juiz na (tppl icétÇão; o o que é prohibido ao 
primeiro, não póde ser licito a.o segundo . 

Si o principio constitucional nos tosse ofie
recido com a.lguns desenvolvimentos, com a 
-deducção explicih de seus principttes c maiB 
necessa.rios corollarios,de bom gra.do o lLColhe
riamos, vendo nisso a. s:ttü;fação de um dos 
llléÜS altos recla,mos do fôro, de uma das 
.mais urgentes nccessicla.des da nossa juris-

[JrudeJJcia. com rehtção sobretudo ás leis 
civis. O douto a.utor elo Projecto o reconhece 
quando cih, em -argumento contr a o Sr. Dr. 
Ribas, o exemplo d(t famo~<t lei ele 2 ele se
tembro ele 1847, «Ct~jas dt!·viclas sob1·e seu 
etfeito 1'et1·oactivo n ão tem 11orm a em le1: al
guma e sà tem achaclo soluçao na vadavcl sa
bedoria dos magist?·ados . » 

Entretanto, limita-se o Projecto a. r epro
duzir simplesmente o p1•incipio, t a[ como 
est<l ntt Constituiç-ão, e a,o que parece para 
motivar a promessn. toda grétciasa,, contida 
ntt 2" p:.trte elo art _ 2.0 , de que «os limites de 
applicttção das leis do Codigo, qmtnto ao 
tempo, serão designados em leis tr:tnsito·:ias.» 
-cOra., isto não satisfaz a. necessidade al
guma, t::tnto ma.is quanto (t p1·omc. sct fica cle
penüente de vonütcles estranhas; e tlcsJe então ! 
poJer-se-hia pcrguntctr, com a. lgum fumla- n 
menta ttt quicl perclit·:·o luec ? Porventur~ 
quem clcsio-na, os limites loca.es de uma lei 
com amplo~ clesenvol vimcn tos, Jlão está. em 
uma certa, sinão igual obrigação, de cle.;tgnar · 
tambem um pouco circumstttncia.tlamente o.· 
seus limites temporari.os ? Ao twtor do Pro- [ 
jecto não falta.vam b lento;; e lu~es ~asta.ntes jj 
para o tlesempenllo clest(t obr1gaç;1o; e só ~· 
(t,,;sim potler-se-hi:tm a.preciar as infl~tencias n 
paralletas e analogu. s do logar e elo tempo , ~ 
que reputa tão a.prccia,veis . li 

ART8. 3° E 4° 
i. 

Si as conside1•ações que ficam expendidas , 
são procedentes, e pt·ejudicam, como n<?s pa.
rece, os dons prime.iros artigo.> elo _ProJ ecto, 
em que o illu~trado r edactor quer 1ançar asJ 
bases da a.pplicaç'ão das leis civis no espaço 
e no tempo, pensamos que 1úo poderão ter 
melhor sorte os arts. 3° e 4° com seus para-
graphos . . 

Não nos é possível eiTectivttmente descobnr 
a nec : ~sidade ou siquer conveniencia que ha 
em clechtral·-se em um artigo elo Codigo Ci· 
vil que : . -1 

« Distingnir-sc-ha o logcw para os effeltm: 
nelle d0clarados, pelo tel'r.itori.o ele cadtt pai? 
em rebçã.o a-o do Impet•io; e dcntt'O do Im· 
perir, pcla.s di visões territoriaes de sua or
ganização judiciaria. » 

Pelo que respeita ~í. cliscriminaç'ão do tee,. 
ritol'io do Im}Jcrio em relaç:ão 110 terr.itori< 
elos outros p :tizes, cr emos que todos sabcrã<t 
fazel-o (porque a geographia o ensina) incle'' 
pendentement.e da instrucção i,heorica qw 
aqui S3 dá e muito melhor os j uizes encar 
r egados ela a.pplicaç'ão das leis ; sinão de un 
modo pratico, ao menos theoricamente 
como lhe' ensina a fazer o artigo, sem adl 
anta r por isso utilidade ulguma. 1 

Pelo que respeita á discriminação do loga: J 
dentro do Imperio pelas di visões territoria6 
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de sua organização judiciaria, parece-nos ser I os bons costumes, bases primoi:diáes de todry 
uma lembrança, que só teria algum v_alor no o direito e de toda a civilizaç-ão. 
Codigo Civil de um Eshdo, onde regessem Ora, destas considerações, cujo valor reco
direitos diffcrentes , e não lwuvesse, como nhecem tooos os jurisconsultos, deriva- se 
felizmente acontece entro nós, uniformidade o arG. 5° com seus paragraphos, e não ha, 
de legislação par.J. todos os habitantes ou na- quanto a nós, que impugnai-o no c '!soncial de· 
turaes do paiz . suas disposições. 

Verdade é que, conforme o art. 4° wbse- Parece- nos, poré!n, q~w muito importa 
quente, são e!feitos do log&,r, não só deter- fazer algumas rectd'ic<1çoo~ a~s to;:mo_s dos 
minar a legislaç-ão applicavel, deste Codigo, §§ 1_0 e 2o, afim de prevemr di~sonanma~ e 
ou· de paiz est1·angeiro (o que não passa d:J. eqmvocos ftmestos, a que podcdam sem Isso 
repetiçã,.o do mesmo effeito já. sufficiente- da1· log~t· • . _ 
ni.ente indicado nos arts. 1o e 2o); sinão tam- E' assnn que, fallando no §_1° da proh~bcçao 
bem determinar em geral 11 jurisdicçãJ das eo;pl'~ssa de se ~~pl,carem J_ms eytrange,ras,e
autoridade~ judiciaes do Imperio, e demais depo1s-do espt1'tlo- da. leg1slaçao do Cod1go 
a competencia dessas autoridades entre :;i. como de _outr~ ob~tacu lo legal a essa_ me3ma 

Mas nestes clous uHimos lJOotos , parece- ?-PPl_i~n.çao , nao s~ fa~ -.se resalta.r a ldéa. ?<1 
nos quo s; ultrapassam, ser:: necessidade, mutrhdad~ do pumer.IO membi? ~ ~0 pa_JJa
as raias do Codigo substantivo, p f1.ra pene- geaph~, VJsto co~~ o re~cu., ado. é c IZ~I aq~ull~ 
trar um pouco no dominio da. legislação que nao póde d~t a n do ser .sub.:nt_~?dtdo ' 
adjectiva. ou do processo, a quem toct\ ma~ taf!1bem de1xa-su a palavr~-- e,p, ~ to po_r 
marcar os limites da jurisd;cção, c da coin- asstm dlzel' ,,em ym v~g~ c!? '~asiado, c am-

t · . d t ,'d ,, .·.,d·- · . ·. t'' · madurdoarbltiw do::; JUIZO.>, o quo tanto. 
pc enci<1 _a~ au on ~ "·.es J. .. rcJaLas en r c SL póde ser fa.voravel como contrat•io á mais 
. Por fellcldade, o tllustrado auto!' do Pro- pronunciada vontn.dc do leg islador . 
Jecto, es1Jo ntan ~:1~1e~te c mu1 cedo, o rcco- Ora. esse vn.go e esse peeigo serão quanto
nhe~eu, snpprnmn ~o em um_ d_os so ~ts a nós ·diminuídos, não se Eepal'ando na lei 
addltamentos ou eme~das subst~t ii tlvn.s, os mosmn. 0 espi1·ito do legislador, dale ctra (ex
§§ 2~ e 3° do art. 4 e reduzindo o seu pressa 011 não expressa) com que eHo mani
pensa.ment::> (como cl_ccln.:·a mt r Jsposta ao ftJsta suas vontade.>; c deixando á doutrina e 
Sr . . de~e.m barg~do~ ~Igu e1ra . ~~ M_cllo) a-:s~ á jurisprudencia o cuidado de fc.tzm:em aq uella 
des1gn ,u no _cod~go os e_fle 1L s -·do l?gar di.>tincção quando se tornae tndispensavcl. 
qua?to á ~pp~I?aça? d~s lms, _ ~ na~ .ma1s os oute.1 rectificaçã? n~o monos ~ece3saria, e 
outros e1fe1tos no ar L 4 , ns. 2 c u . por ventura de mor nnporta.ncw, devo re-

Nós o felicitamos por e.;te bom accorclo, e cahir, como mui bem advel'tiu o nosso dis
oxaliL quo pudeEsemos alcan ç;al-o nos outros tincto collega. o Sr. Dr . R.ibas, sobee aspa
pontos de divei'gencia que nos separam. lavras-toleranci'l do s cultos,-que se encon

ART. 5° 

Cheg;wdo ao art. 5° temos a satbfação 
de encontt\tr verdadeiras disposições, verda
dC1iros preceitos legis ·ativos cte incontcs 'avel 
necessidadr., e geealmente concebidos em 
t ermos mais ou monos satisfuctorio.-:;. 

De.Jde que no confticto das leil nacionaes 
1 com as l eis estrangeiras admitt.e-se, por 
. uma especie de abdicação genarosa ela sobe· 
rania terr·itoriul , de accordo com as exigen
cias da civilização (pe1· comitalum, úb ,-eci-

l procam util-.tatem) que possam ser appli
cadas no Imperio .leis estranhas de pre
fel'encia ás nacionae •, for ;_ a é salv<J.r em 
t odo o caso cJrtas instituições, certos prin
cipias altamente preciosos e caros á nação; 
forç<1 é aind<1 resgtmrJat a soberania do 
.Estado nas hypotheses previshs pela so
~icitude do seu leg-islador, manter o princi-
1pio de prefer.encia que nunca a ordem 
publica, a P<1l' ó1 estabilidade dos clireitus, 
, finalmente, collocar acim<1 de toda a 
1fensa a religião do Estado, a moral e 

tram no § 2°; P.ala.vras evidentemente mal 
cab ida~, em nosso fraco pensar, c que podem 
conduzir a faba.s apreciaçõe3 e <1 erros pe
rigosos t'té para a ordem publica. 

Desde muito tempo t gmos vi sto com pezar· 
confundil'em .. se enteJ nós co usas profunda
mente distinctas :- a liberdade da con
sciencia ou to!e·ancia r ol igiosa, tul como a. 
admitte a Comtituição, e a - tolerancia ou 
liberdade dos cultos- como <1 ent Jndem e 
peopalam certos espiritos f'ort 2s, mais atten
tos ás c>Jheias constituiçõe3 do que á nossa, 
mais propensos á vertigem e ao de.3abri men to 
das icléas do que aos principias de ordem e· 
tranquillidade publica. 

E, graças a essa lamentavel confusão, te
mos visto o protestantismo apresentar-se em. 
publico, nesta. mesma. Côete, a activar por 
meio da preclica e da imprens<1 sua pestilen
cial propaganda,provocando assim confiictos 
com a nossa população justamente zelosa do. 
seu culto e dos seus direitos. 

A liber-dade de cousciencia ou a simples 
tolerancia religosa. consiste na faculdade dei
xada aos ind i vidtws de seguirem a religião. 
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que bem lhes parecar, sem que po3sam s3r 
Lcommod~1dos ou perseguidos pJr suas idéas 
osentimnn~os religiosos. Ella t em por con
seguinte uma c.:;phet'a, um tcrritorio muito 
ci ~·cu1ll3Cri p to , cujos limites não excedem 
o recinto do lar domostico ou de uma casa 
particular sem fórma exterior de templo. 

A liberdade. ou a toterancia dos cultos, pelo 
contrario, consiste na faculdade deixada aos 
indivíduos de cultivarem desembaraçada
men te a roligião quo seguirem ; isto é , de 
professarem, do manifes tar em exterior
mente (in vuf.gum proferre) suas opiniões, 
suas id<:as religiosas por qualquer modo que 
seja : por escriptos, por ceremonias e pea
ticas publicas, ele. Ella tem , portanto, um 
domínio, um alcanco muito mais vasto do 
que a antccJdentc; aspira á luz da publici· 
dade, o vae desafiar nas ruas o praças pu
blicas a r csistencia, vac encontrar o choque 
de outros cultos differentos . 

Ora, is to posto, temos por evidentes c in
contestavcis as duas scgnintes conc lusões : 

l•. que em no~so paiz não existe l-egal
m ente mal$ do que a primeira daquclla.s duas 
especies do liberdade ou tolerancin. ; por
quanto a Constituição, man tendo a rel igião 
catholica na longa posse em que se ~ch'ã.va 
de religião dominan te no Bt'azil, c declo.
ra.ndo por isso que «continuaria a ser a reli
gião do Imperio», sómente accrescentou no 
art. 5° que «todas as outras relig iões 
seriam toleradas com seu culto domes
tico Ot! particttla1·, em casas pco·a isso dest·;. 
nadas, sem fdnna alguma ex te1·io1· de t,emp lo»; 
e no art . 179 § 5o 1ue «:Jingucm poderia se1· 
pe1·segu·:'do p or motivo de 1·el1:gitTo , uma vez 
que respeitasse a, L.o Estado c não oifendesse 
a mora l publica. DlsposiçõJs estas, a que 
correspondem, com a competente garantia 
da sancção penal, os arts. 191 , e 276 a280 do 
nosso Codigo Cl'iminal. . 

E' mister, portanto, ou promover fran
camente a rcforn!.a desta legislução, a. liús 
s(Lbia, prov idente, c baseada nos mais so
lidos fundamento$ ou não fa ltar de liberdade 
c tolerancia dos cultos (porque clel'a fallam 
com suas Constituições o~ escriptores fran
cezes), e forcejar por manter na devida a l
tura a legislação constitucional, procurando 
impedir pelos meios possíveis essa falta de 
respeito, e'se desprézo formal das leis, que 
cada dia se alargam e tomam no paiz as 
mais assustadoras proporções . 

2.a Que nenhum cabimento pódc t~r no 
§ 2° do art. 5° do Projecto tle CoJigJ C i vil 
•lo Imp er.ioaexpres~ão-tolerancia dos cultos, 
-a não SBl' para ap:1!lrinha.r sophismas c 
pL"etenções oxtravagn.nte:> e perigosas . O Co
digo Civil nn.•.la tom do certo com essa tole
~·ancia, que peln. Constituição não existe; 
m as não se póde dizer, como pretende o douto 

Vol. III 

J'eda.ctor em s ~m resposta ao parecer do nosso · 
distincto collega o Sr. Dr. Ribas, que n.a.Ja . 
tinha com o a.rt. 5° da Constituição, ou com: 
o art. 179 §5°, que não se deve esquecer. 
Porque estes n.rtigos devem ser r Jspeitad'os 
e mantidos em tocla a s·ua exlensao pelo Co
digo Civil Brn.zileiro: o primeiro, ]J[l,l'a, q_uo . 
temeraria c illogica.mente so nio offendam 
os direitJs da religião do 8::;tado, que são· os 
U.ireitos da nação; o segundo pa.r,t que tam
bem se não p usterguem os direitos cJ[[, libe.r
rlade individua l nos limites qu ~ lhes são t l'a
çn.dos pelas leis existentes. 

Por conseguin te, «Se o fim do art . 5o n. 2 
do projectu (como confessa o seu illuatmdo 
a.uto1· n:~ sobredita resposta, e csbmos disso 
bem certo) ~»o não pódo ser outt·o, «sinão 
vella.l' sómcnte quo n,lguem seja julgado in
capaz para qualquer acto d <~ Yida civil, ou 
pa1•a n.dquil'ir qualquet· direito, só pelo mo
tivo do não ser C3.Lholico»; en tão nada ha 
que razon.vclmente se oppo nh::t. á, substituição 
dn; expra.>são-tolercmcia dos cuUos-po;,· esta. 
outra-toleraocia. religiosa aumitticla. pela 
Constit uição,-como jutlicio~amente p~·opõc 
o Sr. D;·. Ribn. :> . 

A primei -a dessas du t1s expressões, á vista 
tlo expcndillo ,é impmprin., porque nio t r aduz 
fielmente a iLlútL , c além de impropr;a, in
conveniente c perigosa pol'que irla oJfendee 
o art. 5° dll. Consti tuição lcgüimando po·c" 
exemplo n, pretenção dos in titula.clos minis
tros ou pa:torcs dall religiões dissidentes, a 
tomarem es~a qualidade c of!icia rem como 
tacs nos casament:;s, nos regi. t1·os de na ·cl
mentos e obH:1s de sJus corrcligionarios, o 
que temos por inadmissível. A segunda pelo 
contrario é proprüt c c.Ll.Jida, porque verte 
fielmente a idéa ClllB se tet:n em vistas, e 
que é uma consequencia do at't. 179 §5° da 
Constituição , combinado com o a.rt. 6°, fun
damen~al e d,ominante na mn.teria. 

A oppJsição que m11 nifos~a a esta substi
tuição o illu.3tratlo rc.lador, a ponto de pre
ferir a suppressão pura e simples de sua 
phrase - tole1·anc:·a elos w ltos - dando-a 
como ociosa em Fac) da providencia do 
at•t. 27 do Projecto ; essa oppasição deaa
brida ( permitta-se-nos dizel-o) não nos pa
rece razoavel, c conteastn. de r~lguma sorte 
com o louvav0l espil'ito tle oethJlloxia, que 
em geral se manife3ta em todo o projccto, 
e sem o qual não seria por cee to digno Je 
uma nação catbolica como o Brazil. . 

Quanto ao mais, de bom gt•ado ann ui ria
mos aos desejos e rogos do illustrado a utor· 
nesta. parte, si opportunamente não tivesse
mos de fazer algumas reflexõ::s sobre es3e 
art. 27, pa :·a o qual appello, o que a seu 
tempo tet'á de ser cxamina•Jo e julgallu. 
pela sabedoria d;t Comm i ls'w revisora. 

tS 
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ART . 6' 

Nesteart. 6. 0 solve o Projecto de moclo 
satisfactorio uma das mais fortes objecções 
que se têm feito con~ra ~ applic~ção de leis 
estraoaeiras no t erl'ltorw do pa1z, nos casos 
em qu~ importa a,Jmittil-as ; e vem a ser : 
que não seriJo essas leis conhecidas, e nem 
se podemlo, ser!l injustiça, sobrec[1rrepr os 
mao-istratlos nacionaes ela obrigação ele e3-
tudal-as, seria abrir um::~, fonte lle conftt ·ã.o 
·e de ot·t•os p:·ejucliciaes, o permittir que 
-sejam a.pplicaüas leis estrangeiras. 

A esta objecção porém responde o artigo 
determinan .lo que « a applicação üas leis es
trangeiras , nos casos em que o Co .ligo a au
toriza, ütt•-se-ha sómente a requerimento 
das partes interessadas, incumbindo a estas, 
como prov:1 de um facto allegaclo , a da exi;
tencia de t acs leis » . 

Sem dLivida (notarei como Fcclix) não 
deixa de hav.cr um certo inconveniente em 
tornar os ma.gi:;traclos hrazileiros interpt'etos 
·de leis que nunca. talvez conhecm·am, e de 
que uma traducção difficilmente lhe.:> fará en
tender o senticlo e espil'ito ve rdadeiru . Mas. 
alem de qu:J é este um negocio que deve 
correr por conta das partes interessadas, a 
cuja livre vontade deve por isso mesmo ser 
deixado o r Jquerer ou não a applicação do 
taes lei ·; accresce que o mesmo incomreniente 
apresenta-se igualmente, qu,mclo juizes es
i rarngeiros têm de deliberar sobre a ap
plicação de leis bra.zileiras, ou de actos cele
brados no Brazil a especins em qu:J são in
tere. ·sado3 braz ilelros. 

O systema que repellis :;e no Ben.zil (direi 
ainda com o citado escriptor) toda a applicação 
das le.is estrangeiras, provocaria necessn.rla
mente meJidas de retorsão da p:1.rte dêLS 
outras mwões, e, por conseguinte, os in
teresses quo cidadãos brazileiros pudessem 
t er fóra do Brazil, e que t,ive.>sam sua ba ;e 
em nossas leicJ, acllar-se-hiam priva.los de 
seu apoio legitimo, e subordinados á ap · 
plicação de lei:> a que o benefbario nãa é 
sujeito d JJr :·or i . 

Quanto ao mais parece-nos indubitavel que, 
não podendo as leis estrangeiras :::e1· effecti
vamente consiLleradas (em geral) s inão como 
factos em relação aos j uizes b :azileiros, 
justo e razoavel é, que sobre as partes in· 
teress:ldas na sua applicaçã.o, vá sómen te re
cahir o onus ch prova da existencia, ou da 
cxhibição de taos leis, não devendo mesmo 
em rigor considerar-se a falsa applicação ou 
violação deltas, como motivo sufflciente para 
fundamentar o recmso de revista, confo t·me 
·se tem julgado na França. 

Acceitamo; portanto o art . 5o, contra o 
qual nada vemo3 de plausível, nem mesmo 
additam:m"'o que lhe propõe o illustt'ado 

rarlac_tor. Tal como est<L satisfaz elle em sub
~tancta de modo razoavcl e conveniente, a 
todos os in~eeesses, e corta todas as questões . 
Com o add~tamento proposto, e já combatido 
pelo .nosso 1llustra.do collega, o Sr: Dr . Ribas, 
ficarm em nos3o fl•aco entender, quasi intei
r~u~ente desvirtuado OLl o~t1·agado, porque 
f,~na elle mesmo surgir novas questões , sem 
fornecer meio de resolvei-a·;, como fôra 
mi~ter, estabelecendo a p?··:·ol'i o que se deve 
roJmtal·-Codigo conhec·:'clo no Impel'io. 

ART. i 0 

No art. 7° estabelece o P!'ojecto um 
excepção á regra do artigo antecedente 
,·ela ti':amente á.s. « leis estrangeiras que 
em VIrtude de lm ou de convenções diplo 
maticas, tornarem-se obrigatorias no Im 
perio » . 

De accordo com esta excepção no tocante 
d.s leis estrangeiras tornadas obrigatorias 
por lei nossa, visto como em tu.l c~so tor
nam-~o ellas ele alguma sorte leis do naiz 
appitrecendo para os jni zes a. obrigação ele 
conhecei-as e estudal-as : não posso todavia. 
prestar-lhes o meu fraco assentimento no que 
diz re;;peito ás convenções diplomaticas. E 
nes t.o ponto tenho ainda a fortuna de con
cordar com o meu illnst ·aJo colleaa o 
Sr . Dr . Ribas, em cujas idé:ts almndo. o 

Conceder vagamente que as convenções 
diplomaticas possam torU[1l' obrigatoria• no 
Imperio leis estrangei!'as, importn. o mesmo 
que reconhecer no Poder Executivo, unico 
competente para celebrai-as, a fn.cnhlade de 
legislar ex-c~,ucto?"itate p i'orwia, ou pelo 
menos sob a capa de uma delegação, o que 
é igualmento inaclmissivel em face do nosso 
direi to constitucional. 
· Na verdade, pot' mais ampla o alJsoluta , 

que, :pJssa parecer (contra. a lett ra do 
ar t . l02 § 8° da Co nst .) a faculdadL· 
ioixada ao Poder ExecuUvo de celebrar tr::t
tad.os com as nações estrangeiras, é for ;:o.' o 
sempre reconhecJr quo essa faculdade eu
contra seus limites na.turacs na propria 
Constituição, donde proc:•de, o de accordo 
com a qual deve s:;r entendida ou interpl'e
tada . 

A nenhum poder cons ~itucional deve ser 
licita annullar os outros ; visto que todo:; 
são igualmente respoitavois e obrigatorios 
no exercício de suas attrlbuições, visto que 
todos gosam de igual au toridade em sua 
sophera. leg itima ele acção. E por conse
qsoncia. é claro qne as at tribuições de um. 
assim como não são identica3 , assim tambem 
não devem set• u~urpadas , ou destructi v a~ 
das attribuições dos outros . 

Ora fctzer leis, ou, o que vem a dar no 
mesmo, tornar obrigatorias no paiz, leis os-
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trangeiras, é uma attribuição que entre nós 
só póde competir, por delegação da nação, á 
ass!'lmbléa geral com a sancção do Impera_dor 
(Const. art. 15, § 8° ) ; e temos por maxrma 
inconcussa de direito publico que quem 

. exerce por delegação um poder não póde 
per sua vez delegai-o, a não ter sido para 
isso expressamente autoriz~do pelo poder 
constituinte. 

Pense muito embora o illustrado redactor 
(como respondeu ao Sr. Rib~s) que a 
nossa opinião é um erro, que ella é subver
sivc! de todos os princípios. e de todas as CON
VENIENCIAS, e qye pàde meclra1· no ce;·ebro 
dos puhlicistas, mas nunca se tracluú·rd em 
-;·ealidade. 

Pela nossa parte preferimos errar com os 
publicistas e com a Constituição, antes do 
que subscrever a essa theoria ela -utilidades 
e das conveniencias -, a que se socorr-ee o 
illustrado rodactor para fundamentar uma, 
exorbibn';e p;·etenção. A Constituição brazi
leira desconhece semelhante theoria; e pl'O 
videnciamlo sobre a salvação publica em 
casos extraordinarios, implicitamente a re
pelle em muitos dos seus artigos, para não 
dizer em quasi todos. 

Quando Savigny e outros jurisconsultos, 
mostrando a possibilidade e as vantagens 
que haveria em regular ele commum accordo 
a collisão elos direitos locaes, recommonelam 
e cham~m com seus votos os tratados con
ducentes a esse fim, faliam todos ele um 
modo geral e conveniente, s:Jm se referirem 
á constituição deste ou daquelle Estado, sem 
prejudicarem a questão da competencia que 
tenha tal Oll hl poder para celebrar as con
vencõos desejadas em um certo e cletermi 
naclo Estalo. Fallam o emittem votos como 

. jurisconsultos; mas não fazem, e muito 
menos pret:mdem impor a priori uma theorla 
sobre o pAer a quem dev<~ competir a cele 
-bração dessas convenções. E' um negocio tios 
publicistas, e que, tlejw·e constituto, só pôde 
s3r decidlJo pelas const ituições políticas. 

Ora, seria difficil decluzir ela Constitui
ção do Brazil princípios e argumentos em 
apoio elas convenções cliplomaticas, feiLts 
pelo Poder Executivo, com o fim ele tornar 
obriga tortas no Imperio leis estrangeiras. 

Primeiramente fôra mister começar por 
. demonstrar que o § 8° do art. 102, especifi
cando os tratados de alliança offensiva c de
fensiva, de subsidio e commercio, não exclue 
quaesqtter outros, antes os autoriza ad instar. 
Em segundo loga1· não seria facil, para ftln
damentar a disposição e:>pecial, rela.i,iva aos 
tratados concluídos em tempo de paz, que
envolverem cessão ou troca de territorio do 
lmperio, etc., não seria facil, parece-nos, 
descobrir um motivo ou razão, de que se não 
possa deduzir argumento a símile, quando 

soã a fo,·t-:"on:, contra as convenções que nos 
occupam. 

Sem duvida pôde-se dizer que as conven
ções diplomaticas hmbem sáo ' leis, neste 
senti elo: que uma vez conclnidas constr:lucio
nalmente obrigam a nação e cada um dos 
seus membros, devendo todos respeital-as 
em suas clausulas e cumpril-as, quanto em 
cada um coube1'. Mas dalli não se segue que 
o Poder Executivo seja entre nós autortzado 
a fazer convenções, com o fim de torn:1r 
obrigatorias no Imperio leis propriamente 
d-ilas, conslihlidas po1· nações est rangei?·as. 

Princípios innominados nada podem contra 
est,a conclusão; e si a theoria utilitaria é 
certamente facil de tracluzir-se em realidade, 
não pode comtudo captivar os espíritos, que 
preferem o honesto e o justo ao conveniente, 
a legalidade e a ordem constitucional ao 
despotismo dos governos. 

Aqui terminam nossas humildes reflexõe~ 
sobre os sete primeiros artigos do Titulo 
Preliminar. 

De proposito abstivemo-nos de penetrar 
no fundo da doutrina contida no art. 1°, que 
é o fundamental elo titulo. De accordo com 
ell:1 no alto pauto de generalidade em que se 
acha rasumida, julgámos escusado o mesmo 
inconveniente antecipar considerações quo 
para deante acharão cabimento e opportuno 
logar. 

Encerra e~se artigo, por assim dizer, em 
gel'men e embryão, questões ele summa gra
vidade; e só á meclidtt que o illustrado re
dactol' for descendo das eminencias ethoreas 
de sua syntheso, poderemos manifest:1r os 
pontos de diveTgencüt, que (bem a meu 
pezar) nos separam. 

EntretD,nto, profundameDte convencido da 
inconveniencia que 11:1 em abrir a serie das 
üi.-<posições do um Codigo (conforme demons
tr<Lmos) po1· nma r 2gra tão geral e abstra
ct:t., que so tol'na obscura o quasi inintelli
givol ao commum dos entendimentos; e 
cerLo por outro lado de que, ao traçar essa 
regra domúwnle, no difficilimo assumpto do 
antagonismo entr·e as leis nacionaes e :1s es
tl·angeiras, não quiz o illustrado redactor 
(segundo a sua propria declaração) sinão 
wbmette1· todc~s as clt~v-:das á simples investi
gaçiío elo lagar mt sede elos elementos e rela
ções ele direitos, tomamos a liberdade de o:ffe
recer ao illustrado criterio da Commissão 
Revisora uma emenda substitutiva, que tra
duzirá em formulas legislativas as idéas por 
nós expendidas e as conclusões a que chegá
mos, nesta p:.trte do Titulo Preliminar. 

Muito se :1proxima a nossa emenda da que 
já foi offerecida por nosso ilLustre collega o 
Sr. DI'. Ribas; e nota.r-s3-ha que as nossas 
expressões são quasi as mesmas, e nem po-
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diam ·deixar de sel o, visto como são as 
expressões que surgem da natureza mesma 
do assumpto, e c1ue em parte sio consagea
d ',s pelo cscriptot' (Savigny), fonte principal 
do Titulo, c adoptad '1s ainda pelo illustrado 
rcdactor na explicação do art. 4°, § 1°, do 
seu Esboço. 

Sóinente entendemos que, pam maior cla
reza, devíamos levar um pouco m a is adeante 
a <.lecomposição da synthese do <1rt. 1°, cujas 
idéas ficaeam, as.;im decompostas, mais ao 
alcance das intelligencj ,l.<; e a lém disso 
prevenir certas obj ecçõns c duvidas, a que a 
emenda do nosso distincto collega deixa 
ainch loga1·. 

Que, si o illustrado redaetor, i nsistindo na 
recusa já manifestada nos termos por que 
elle proprio traduz c explica él..S suas idéas, 
não nos puder liberalizae aquella adhcsão 
que tn,nto dcsejar:tmos, n:t sup1Josição de 
que, no emprrgo lh p :tlavrn,-se'de - , ha o 
peccado de mn,io·,· obscuridade; nós, pela 
nossa parte, com a con sciencia tranquilla, c 
sem o menor cscrupulo de pcccar , p ecferi
remos sempre a traducção ao tex to mesmo 
do art. 1 o, cujos termos não podem os acceitar. 

Não descobt;imo.J melhor meiJ de sn,llir dos 
apuros c difficul ~ adcs em que fomos cJl!o
cados, a menos que se qu oir.1 voltar á doutri
-n.n, mais antiga c conhecida dos Estatu tos 
pessoa es e 1" f'aes, o que iria transtorn:n' todo o 
plano do Projocto; pcc:·udo c r espons:.bili
dade quo não podemos aBsumii', conhecendo 
bem nos>a fraquem . 

E porque . enten demos que, fi xa ndo -se no 
Projocto do Codigo ns r egras coneern nntc.> 
aos timi'es locaes de snas leis, não ha razão 
para que s:J deixem de fixar tam bem as que 
sãoneccssn,rias á determinaç-ão do ~; seus!im-::tes 
temporar:·os, tanto mais qu anto sKo analogas, 
e por assim dizer conflu en tcs c . ~;as duas sor
tes í:le r egras, e a mesma oiJ!'igação qu e se 
dá a r espeito das primeiras, n~ilita igual
monte a r espeito das segundas ;-tomámo> 
ainda a liberdade do olfeJ·ecar <L con.Jitlaração 
da sabia CommLs?ío Rc ·. isora outra cmenla 
àdditiva sob re este as>umpto d lfficil ; e nn. 
qual, partindo do p : lncip io constitucion ·.Ll, 
chegam r s, com o apoio de a. balisacl03 jueis
consultos, á especificação das regras c corol
larios menos ge~·acs, que ne!lJ S J contêm, e 
que mais urgente· nos par eceen.m para sa
tisfazer as necessidade; do fôro. 

Não presumindo, porúm, de indcfoctivcl, 
aguardamt s, e acatn.t"<"Jmos as judiciosas cen
surasque no:: forem feita.s.-E ' tempo c occn,
sião de dar um pas:;o mais para deante, c 
procurar (escnvolver o grande principio da 
não ,-etroacçao das leis, ha muito es tampado 
no Codigo Fundamental. Os sabios reda
ctorils do nosso excellente Codigo Criminal, 
se o não desenvolveram completamente no 

sau assumpt:J, todavia não sa contentaram 
com rep :·oduzil-o puro e simples na respeita
ver obra legislativa que nos legaram ; come
çaram por prostar-lh ::J homenagam na regra. 
do primflit'o artigo, e acabaram por deduzir 
nos aets. 309 e 310 os corollarios ou appli
cações qu:J m:~is necessarios lhes pn,receram, 
sem n,ppcllar para nenhuma lei tl·ansi
t oria. 

Porqu ::J não se ha cb fc~z 9r agora outro 
tanto, sinão melhor com r eln.ção ao Codigo 
Civil~ Ser(t conveniente, e me.Jmo ait·oso se
parar dous as>nmptos, que se prendem pelos 
laços de uma intima analogia., o t :·<ttando de 
um delle> no Codigo, doixn.r o outro aos cu.i
dn,dos do uma lei futura e3pecia l? Não o en
tendemos assim . 

CAPITULO I! 

Pa:::sanio agora ao exame do cap. 2° do 
Titulo Preliminn,t·, quo se inscreva - Do 
Tempo-, ahi encontramos i'clizmon te r .ogu
latla, desde o art. 8° até 20,. c pJl'Vontura. 
dG H ma i'órma mais c::nupbta q uJ em outeos 
Codigos conheci·los , a maneira de cont'W o
tempo, sempre qu o este entrar nomJ um dos 
elementos .inftuentes nas relaçõe3 civis. E' 
um assumpto inter essante e quo, r egu lado 
genericamente á frente do Co ligo, domitHtt'<i. 
dn.hi com suas regras a todos os clirfercn 'es 
pontos que com ellc se acharem em log ic;) 
contacto. 

Satis feito em g0ral com esta. pa t·t c do ti
tulo, só mui llgoiriJ.S obscl'vações tomos <~ 
fazer, em orJcm a de~larar a ma nei ra poe 
que entendemos n.s disposiçõ es, e mo ti v ar o 
nosso voto do n,ppt>ovn.ção, a ·;sim cJmo uma 
ou outra pGquena emenla que t Jmos pO i' 
convonünt:; fazer -se. 

ART. 8° 

Ne ;te at·t. 8° pr incipia. o Projecto pJ r dc
clar<1.r que «O t 0mpo contu--s :: -ln, p'1ra to
dos GS elf'oitos que dcllo depen .l.am, por indc
cações correspondent:Js aos dias, mezes e 
a.noos do ca lcndn,t•io vulgal', c ás m <J.is di
visõ ::Js em uso». 

Temos portanto admittülo o consagrado 
pel •, lei civil, como b:J.se pa.ra a computaçio 
do tempo, (da:> idade.l, dos prazos legae3 e 
con vencionn.es, etc.) o calendario romn,no ou 
gregoriano, que não ;_ ó é o vulgar ou usual 
om nosso paiz, mas tambem em qua.s i todos 
0 3 outros povos civilisaclos, inclusive os pro
testantc.l , <1 despeito de suas primitivas c 
orgulhost\S repulsas ; sendo que só a Grecia 
e a. Russia schismatica acham-se .fóra de tão 
respoitavel quadro . 

E8s:t consa.gração do calend:wio romano 
no codigo pa.race-nos necessaria e justa, não. 
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só para tirar todo o pretexto ás argucias au
daciosas da chicana, sinão tambem porque, 
devendo o calendario, como se tem dito, s3r 
um papel official só pó de de certo sêl-o e r0ger 
como tal,achando ~c revestiuo com a sancção 
do poder publico do Estad.o ; o qual pre.>t'tn
do-a, tira a vantagem de apropria·,·-se e es
tabJlecer umfl. grande regra primordial, 
que deve pl'.)S!dit· á computação dJ tempo. 

ART. 9° 

1\mdo a palavra -d-:a - de que nos ser
-vimos como uma das divisões do calJndario 
c-uma das uniJ.ades do tempo, dill'erontes 
sentidos u significações clivorsa.s, confurme o 
diverso ponto de vist:t em que s3 c.;llocam 
aqnelle3 que a empregam (dia natuml ou 
sola1·,dia astronomico, dia ôc-:7, dia artific~al), 
mister se furia tambem fixar o sJntido legal 
de.lt.a expressão entre nós ; isto é, o sentido 
em que deverá ella ser toma:la, sempra que 
métnifmtam,;nte não apparecm· outra a in
tenção chs parte3 . on mesmo do legislaclor. 

E ni'ío só el'a mi>ter fixar o sentiJo da pa
lavra üia, sinão tambem clete;•minar o ponto 
de parGi.la, ou começo e o fim üo llia, visto 
que ainda neste particular variam os usos o 
cost~1mes dfts nações. 

Foi, por~anto, isto o que justament:; fez o 
p,•ojecto, dispondo no art. 9° que «o dia será 
o inter-vallointeiro que correi' de meia noite 
a meia noitn,, salvo si nas leis ou nos actos 
faltar-se do dia pa .·a distinguil-o da noite». 
E com esta disposição satisfizeram-se de um 
jacto as duas necessidades indicadas. 

A,~sim P ·~is, o d;a civ-:l se:·â para nós, assim 
como para out1·as muitas na.çõ0s cultas, o 
mesmo espaço de tempo que a terra , se
gundo o3 astronomos, emprega em fazer uma 

. revoluçi'ío completa e;n torno do seu eixo, 
isto é, o espaço do 24 horas, contadas, não 
do levantar do sol, como para os povoJ da 
Chaldéa, ou da tarde, como para os judeus e 
os italianos moüérnJs, mas da meia noite 

· para terminar em outl'a meia noite. 
Com semelhante dispo.sição reproduz fiel

mente o artigo a antiga regl'a estabelecida 
na celebre lei-more 1·omano-, e que vigora 
não só em Roma cvmo na França e outros 
pãtizes mais. « Dies a medic! nocte inc-:]J-:t, et 
sequentis notis media parte finitw·: itaqtre 
quidqtlid in his vinginti qttaltwr h01·is, id e;t, 
duabus dimiclelatis noctibus et luce media, 
acttmt est, perinde est, quasi quaris hom luds 
acttmt esset». (L. 8° Dig. de feriei ct di.lat.) 

Tem-se dito, é verdade. que essa maneil'a 
de fixar o começo e o fim do dia é em si 
mesma a mais incommoda, porque não con
corda com nenhuma observação directa do 
-céo (Savigny). Mas não creio que esta r e
flexão tenha força bastante para nos afastar' 

de uma regra tão antiga, tão geralmente 
observada, e que de cJrto modo facilita a -
solução da importante questão decidida pelo 
artigo seguinte. Nenhuma outra, por mai3 
commoda que pareça, olferecerá talvez na 
realidade menos inconvenientes; sendo o 
assumpto de que se trata por sua natureza 
varia vel e incap:tz de uma limitação rigo
rosa, em tudo conforme com a exactidão 
mathmnatica. 

Entretanto, cumpl'ia salvar o livre arhi
trio das partes no que tem de licito, assim 
como as vontades especiaes do legislador, 
qttanclo manifestadas em sentido diverso, c 
eis ahi ao que se encaminha a excepçã.o con
tida na ultima pat·te do artigo: «sal v o .si 
m>s leis ou nos actos, fallar-se do dia para 
distinguil-o da noite .» 

Mas, j;:i, que so admilte, como é de razão, 
que o dia possa ser tomado em contrapo
sição â noite (dia natU1·al segundo uns, e 
a1·ti(icial, como querem outros), não seria 
.inutil, sinão de apreciavel vantagem, definir 
aqui esta segunda exp1•essão -noite- com 
o que fical'iil ao mesmo tempo fixado o sen
tido da primeü·:t . 

Pl'opomos, purtan to, qu;; ao i1t't. go se ftL <(l <t 
a seguinte addivão : 

« Nesta. ultima hypothe.sQ entendor-se .. h 't 
PJl' noite o in ternllo que üeconer üesLlc o -
occaso até o nascimento do sol » ( ou -entr o 
o o ocaso e o nascimento do sol.) 

Com esta simples clennição, em que se fixa 
a duração ch noite, obvi:w .. se .. hão ás graves 
ques'.ões a quo es ia. pa lavr'it pó_le da1· logat· 
no civll, assim como t ;! n dado no cl'lmo, 
upinaodo alguns que dello se dovem excluil· 
o; cropusculos, quando sm. lu-z é sulficiente 
pi1r:t se distinguirem os objectos ; c outros 
em sentido contrario· . 

E' uma boa ]Jl'OVi:.lencia, tom:.vh pelo Pro
jecto do CoJigo Civil Haspan lwl ( al' C. 15 ), e 
que eleve SJl' atlopta. .la, c tanto mais quatlto 
pótle aproveitar· ú1esrno no cr·ime, pois o 
nos~o Cuüigo Cl'imi11al, considel'a.ndu como 
circumstancia aggrav.:tnte o ter sUo o crime 
pcrpetri1do d - noite, cahilt na fct ~ ta ele não 
definir a expi'e3são ( üo mesmo modo que o 
h espanhol e outrvs mais) c llahi as di vergon-
oias üe opiniões, etc. -

Ar t. lO 

Fixn.do, como fi ca uito, o sentido ela pa .. 
lavra - clia- ou a sua duração, o quer· se 
trate do clüt âvil, que1· elo natural (ou m·ti
ficial, segundo alguns), passa o Pr0jecto a 
determiou a maneira por que se hão do 
contar os prazos de dias : detel'mioação ue
cesoaria, quo obviará. um griwde numero ÜG 
difficuldacles e ruiuoSt\S contestaç-ões. 
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ConfJrme o n,rt. !O : «Os prazos de dias P!'escri~ções, querendo que sô nos primeiros, 
não se contarão de momeuto a momento, drlferememonte dos segundos, deixe de se1r 

JJem por horas; correrão da, meh noJtc em contatlo o dics a quo, para se não ago-ravar a 
que terminar o dia da sua tlah. » posição do devedor, mais favoravel que a do 

Seria na vcrdaJe pMa des ·jéW qnc os credor, segundo a lei n. 123 Dig. de Rea. 
prazos de di<1s se IJtde>s:;m cantar p .1r mo- Jue.; est<1 üistincção p<1rece-no.J, na verdade, 
mentos,ou ao menos por hor<t~;a vc r- d<1•le bem m<1is especiosa do que fnnllada. 
como a justiça fic:.wiam com isto m<1is s::ttis- Mas, si adaptamos a regra geral da exclu
feit<1S. Porém, na immens<1 varieJa·le, e são do die 3 a quo, não é, cumpre confe:;sal-o, 
muitas vezes com a urgencia dos negociosda porque ~qwcciemos nella (do mesmo modo 
vida civil, como esper<1r sabe1' sempre com que o illustra ~lo redactor no Commentario ao 
certeza qu11l o momento, on mesmo qnal :1 art. lO t.lo seu Esboço) essa naturalidade que 
hora precisa em que se cclebt'ou tal acto, S J apresenta «sempre que se conta por dezenas, 
::t:lquiriu hl posse, ·ou se contra,hiu t :tl ob1·i- pela correspundencia da nmneraçã::~ dos dias>>. 
g<1ção ~ Como preten .ler eshbelecer uma cor·· AJoptamol-a sim, porque nos parer.e mais 
rc3pon1encht peefeita entre pr::tzo juritlico e conforme â realida:le das cousas, â qual 
o prazo m<Lthematico ? . nunca faz v.io!encia; porque favorece geral-

Em at teução, pois, a eshs impossibllicl::tLles mente a quem se deve fav-orecer; e lJorque 
pmticas, os prctzos de dia"S ( e em geral os precisamente nas prescriiJçõos não conduz, 
outros que :1 elles se reluzem ) não se co:1- como a regra contraria, a consequencias 
tarão por horas ou momentos, m::ts por dias absurJas e inadmissíveis, dando, por ficção, 
ordina1•ios e completos : de d ·.'e c!cl cUem, e como existentes factos, ou direitos e obriga
não ele momento acl momentum. ções , a um tempo em que ain lla não existiam. 

Que fazer, porém, das fracções do llü1. , (V. Marcadé e Mourlon aos arts. 2.260 e 
em que se houver dado o facto ou aconteci- 2 .261 t.lo Cocl. Civ. Fr.) 
mento qualquer de onde eleve decorrer a Entretanto, doterminando que os prazos 
[Lcquisição ou :1 perda de oJgum direito ? de dias con•erão de meia noite em meia 
Deveram os desprezai-as, ou, pelo contmrio, noito, dispõe o projecto no art . ll que 
reunil··as, e fazer dellas um dia inteiro pam «Si antes da meia noite, em quo começar o 
figurc~r no pr<1zo 1 Em outros termos: o pl'ttzo prazo de dias realizar-se o facto que dentro 
aeverâ comcç<1r cl::t mei::t noute anterioe ao delle so devia dar, p l'odnzil'iL esse facto seus
fttc to jul'illico, ou d::t meia noutc posterior ? elfeitos como realizado dentro do prazo». 

O primeiro desses dons processos, que p::t· E' uma disposição que reput11inos tanto. 
rece o m11is get'al e antigo, é o que nos mais judiciosa e necessaria, quanto S9m ella 
manda obseevar o art. lO em sua segund::t far-se·hia a lgumas veze3 violencia â ver
parte; e com esta disposição acha-se implici- d11de, que é a natureza das cousas, fl'USt::tndo
tamente resolvida, de accordo com a legisla- SB actos e espectativas aliits baseados em ra
ção existente ( ord. elo liv. 3° tit. 13 pr. ) a ZJ weis fundamentos. Não é, em nosso fraco
famosa questão do. dies a quo, tão debatida. entender, uma excepção á regra do artigo 
entre os jurisconsultos ; e que ficará assim ::tntecedentc, mas uma moclific::t.ção e um 
decidida no sentido de exclusão desse dia: t emperamento equitativo. 
cUes a quo non cornputatur in te~·rn·ino . 

Mas, porque antes assim, do que em seu- Art, 12 
tido contrario ~ E' uma nova questão de 
theoria, sobre a qual, no meio do labyeintho 
inextricavel dos textos divergentes ou con
tradictorios do Direito Romano, muito se tem 
exercitado o espil'ito ~ubtil dos dou tores; e 
que, no sentir de alguns, não pa,rece sus
ceptível de uma solução cv,tefrorica, visto 
que não depende a nenhum principio geral 
assentado e decisivo; ele onde a conclusão, 
de que ella escapa por sua, natul' cza á di.;cus
são, c só pócle ser lJem decidido pela penna 
do legislador, para quem a necessidade ele 
evitar o arbitl'io cl03 juizes, e prevenir as 
demandas é por vb ele regm um<1 boa razão 
de decidir (Hureanx). 

A distincção em que :1 este respeito en
tram alguns escriptores, e fazem mesmo 
alguns coLlig. ·s, o.cl instar do Direito Romano, 
ontrc os· prazos das obrigr.,çõe.> e os das 

Nest; m·t. 12 fixa o projecto :1 maneira de 
contar «OS p1·azos de mez ou mezes, e de
anuo ou n.nnos»; e o faz estatuindo que esses 
prazos t eeminarão em dia que t enha nos 
respectivos mezes o mesmo numero do dia 
ele sua data . 

Approxim::mdo este artigo do art. 8°, vê-se· 
claramente que elle se refere ao mez civil~ 
ao mez do calendario de que tuamos, o qual, 
como se sabe, differe muito clà mez chamado 
::tstronomico; porquanto, ao passo que este, 
representando o espaço de tempo que a terra 
emprega em percorrer a dnoclecima parte 
do zodíaco, é sempre igual a si mesmo~ 
aquclle, pelo contrario, afastando··se desta 
medida, varia quanto ao numero de dias de 
que sJ compõe, sendo uns de 31 dias, outros
de 30 c um de 28 ou 29. 
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Ora , desta desigualdade tem deco ·_·rido 
umv, certa difficulclade em conta1·em··se o> 
pl'azos de mezes, c com essa dificuldade as 
dive :gc•Jcias de opiniões, a re3peii;o do 
computo delles. Ai;sim, uns têm queridJ 
que se façam t t dos os mezes de 30 dias, 
outros qu3 de 31, oLltros finalmen te que, 
sendo o prazo dJ muitos mezes, sejam est es 
em parte de 30 e em p.w :;o de 31. Cada uma 
de~tas opiniõe~, n:1 Yerdade bem clitferentes, 
tom invocado em seu apolo razões mais ou 
menos pbuslveis sem omittir · algum texto 
do direito romano; e a primeira foi a que 
consagrou a nossa 01·d. do Liv. 3", Tlt. t:5 
pr .. ibi: «E , senrlo assignado termo de mez 
ou ele anuo, o mez se entendm·iL de t rinta 
dias, etc. » 

No pensa1·, po1 ém, do um exímio juriscon
sulto fr v.ncoz, toda a difficuldaele e todas as 
divergencias nes-ta m·~teria t erill.lll desappa
r ecido, si nos houvessomos deixado guiar 
p3lo bom senso, em vez do s Jguirmos os 
prejuízos geraüos p J1os textos do direito ro
mano, quo muitos t êm tido a mania de con
cili~tr a toLlo o custo, ainda quando se apre· 
sentem os m :.tL incoucilüw eis. 

Ora,, o que ren.lmente nos diz o bom senso 
polo orgão de Toullier, é que a maior par te 
elos homens não conhecem sinão os m azes 
civis (jancil·o, fove1•eiro, m :.t1'Ço, abril, etc .) 
que são os mezes do oalendario usua.l, ::;em 
que tenham a menor idéa dos mezes astro
nomicos, sempre iguaes entre si'. Por con-
seguinte, os prazos de m oz ou mozes não S3 
devem entender sinão dos mezes civis, e niio 
rlovem se1· contél.dos sinão taes como se suc
c3dem confo rme e:se calendario, a part ir do 
düt da convenção, ou da assignação do prazo 
legal. E' essa <1 maneiru ele conhr usadtt 

. entro o povo , e é nella que se encontra a so
luçã,o 11atural, r azoaYcl da dlfficu ldade de 
que t emos falicvl.o. 

« Conforme nosso uso de dmig·nar cada dia 
do mez por seu quanto (concord<t Savigny) o 
processo mais simple~ é collocar a expiração 
do um prazo mensal no mesmo quanto do 
m ez S0,5'uinte . Si, p.Jis, elle começoa.r a 17 de 
janeiro,acabar<t a 17 ele fever eiro, si começar 
LL 17 de feveeeiro, ttcabarâ a 17 de março, ~em 
que se leve em conttt a ligeira clitfm·ença ex-
istente entre um e outro, pJisque o JWimeiro 
é na r oalü.lado tle 31 dias o o segundo Lle ?8 . 
Estt desigualdade p01lCO sensível tem menos 
inconvenientes do qne uma computaç·fto rigo-
rosa, ele 30 tlias, que facilmen te oe prestat·ia 
<.l.O erro .» 

AcClw:con temos que essa elesigun.ldad!3 é 
d'antcmã o bi)m conllccidtt, porque se en-
cont ra, 110 calondario usual, o11de prcc.sa
m on te o m ez de j::meiro tom 31 dias e o de 
i3vorcit·o 28 (não se ndo anno bissextJ); e por 

consewinto é uma desiguald:1d0 cum a, qua,l 
devem todos IltÜm'<tlmento cJn tal'. 

Sendo, pois, hl o processo, ta l a. regra de 
contar os prazos de mez ou mozJs, auno ou 
an 110s, esta.beleciclo no a.rt. 12, nào podemos 
deinr de prastar-lhe nossa frac<L appruvação 
pitreceodo--nm mcus1do ttccrosceatarque tudo 
quanto tomos dito com expressa refeecncia 
tt'lS primeiros, fLtellmcnto sJ a.plJ lica aos se
gundo >, visto que o.> annos nlo S3 compõem 
smão de mozes, e não s; contam sinão para 
elles. 

Aqui, por ém , encontramos uós um emba,
mço á bo<t intelligencia d<L re.sa co o tida no
al't. 12, assim como á lnrmonüt que deve 
reinar entre elle e o art. 10 ; e embar aço 
h nto mais serio, quanto nos é posto p3las 
p:.thvras autorizadas do proprio antor do 
Projectu, cujas .luzes respeitamos. 

Com el'L it·J, si é exacto, como no> diz o 
i llustrrtdo reclactor no Commentario an art. 11 
do seu Esboço, apoiando-se na autoridade de 
Massé, Dalloz e outros jurisconsultos ; si é· 
cxac~o, repetimos, que não t em applicação 
aos prazos ele mez ou mezes a regra do não 
se contar o dia ela data, sendo com razão" 
que os referido.· escr iptores só ·ao pr ,,zo de di
<LS applic.Lm a r egra da exclusão elo dies a qtw; 
a consequencia logica e in~vitaver, segundo· 
cremos, é que o art. 12 do projecto acha-se 
em desharmonia, sinão opposição de motivos 
com o art . 10 ; e que desde então, o· espi· 
ritos, vacillantes entre as razões dessa. eles
harmonia, ou serão levados, pela confusão . 
de idéas, a dar uma intelligcnoia fa lsa e · 
uma applicação enonea a qualquer desses 
dous artigus, ou pelo menos a r opcllir um 
elelles como arbitraria e destituído de funda- 
mento. 

Si a exclusão do dies a quo (dir-se-ha) é · 
justa e conve-niente nos prazos de dias 
(a,rt. lO), porque não ha de sel-o igualmente 
nos prazos de mez ou mezes (n.rt. 12) ? Si é · 
injusta ou lnconveniente nos prazos de mez . 
ou mezes, porque não o ser<í t ambem nos 
prazos de dias ~ 

Savigny o diz, e temos por verüade que o 
dia é a mais importante divisão do tempo, 
porque a ella se reduzem, em definitiva, . 
todas as out ras . Assim que, quando uma mu· 
dança no direito é snbordi11ada á expiração · 
ele um certo numero de an.no3, ele mezes ou 
ele oemanas, de qualquer maneira que o 
peazo seja expresso, é semp1'e 11ecessario re
cluzil-o a dia~ , para determinar em que dia 
cahe o termo verdadeiro do t empo movei 
(4.355). 

rvia~. si assim é , perguntar-se-1m ainda, (e 
desta vez j<t com mais fundamento): por que · 
razão, applicamlo-se aos prazos ele dia a 
regra da exclusão do clies a quo , não se hn. de 
f<:tze1· o mesmo com os prazos ele me.z ou . 
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mezes, anno ou· annos, ct~ . ? Por que razão, 
contando ·se neste o dia do prazo, não se lla dl:' 
r~ontar tambem naquelles ~-Ou, pois. temos 
aqui alguma cousa de puramente arbitraria, 
ou é mistm• dar a um dos dous artigos intel· 
ligenci:.t diveJ'Sa do que lhes temos attri
'buido, e e.>sa intelLgencia se rá (pelo menos 
.quanb a nós) provavelment!3 erronea, c 
toda em prejuizo da lei , cujo espírito des
\VÍr tuará., sem que, a liás, lhe deixo illesa a 
lettra. 

Cedendo pela nossa pa1•tc á força destas 
.consUerações, cump1•e-nos declarar que, 
approvando os arts . lO c 12, estamos tod.a
via longe de admittir, como sustenta o H
lustra o redactor, a opinião de Massé e ou
+ros, emquanto pretendem que a regra da 
exclusão do dies a quo, applicavel aos prazos 
de dias, deixa de sel··O igualmente aos prazos 
de mez ou mczcs, an n J ou annos, nos quaes 
pelo contrario deve esse dia ser compre
hendido . 
· Para nós o art . 12 bem 011tcnd itlo acha

se em completa harmonia com o ar t. 10, 
sendo que tambem nelle implicitamente se 
contém a r egra da exclusão do dies a qtw, 
8em a qual, 11ão 'só ficaria exposto a uma ob
jeCyã?_ bem tlifficil_ de ser _I'ec.olvitla com a 
· opHnao de Massé. tao soffregamente susten· 
tada pelo illustrado re.lactor, mas tambem 
(permitl,a-se-nos dizel-o) pres~ar-se-hia a 
verdadeiros absuruos . 

De feito, é i ncontestavel que, conforme a 
regra do art . 12, a divida que contralli em 
1 de janeiro de 1865, com o prazo de um 
~t nno, só deverá consitlerar-so vencida de· 
pois de pa~.;a~o l de jane iro de 1866, ultimo 
uia desse prazo (ar~ . 16 do Projecto); e o 
m eu ct·vdor não poderá acciooar-me com di· 
reito sin l o no dia 2 desse mesmo mez de 
janei:o. 

Mas, neste caso, não argumentará prova
velmente o dito rneu creJor, que «JJão po
dendo h a ver dous I cs de janl:'iro em um 
anno, deve a sua acção ser recebida logo 
no to de janeiro de 18661 »- E como eahirá 
.esta objecçio, siniio ob>ervando-lhe, com au
toridade de Toullier e MarcG,dé, que o d ia do 
prazo a q•w não é contado, e que justam:mte 
por isto devo-se accrescenta ,· o to de ja
neiro tle 1866 afim l;e completa~· um anno 1 
Ficae~a o pr::tzo de outra so1•te completo nos 
term0s do art. 16 do Projecto ? 

Variando de l!ypothese, e suppoudà que 
a minl1a obriga .ão seja contrahiLla no l o do 
.março com o prazo de um mez, a pretenção 
ao meu credo~', de accionar-me logo no dia 
31 desse mez, sem esperar que chegue o 1° 
de abril, seria., porventura, ainda mais plau· 
sivel, vi ·to como , nesta bypo~hese, poderia 
elle objectar que de 1° ele março ao 1° de 
abril vão 32 dias, e um me1: de 32 dias, si 

.r 

não é um absm•Jo cllronologico, é pelo me
nos uma surpreza.: absurdo e surpreza, que 
de certo não podem ser desvüttlos sinão com 
a ponderação de que um dia do prazo a quo 
não se conta, e deve ser excluído tlelle. 

Em uma palavra, si não applicarmo3 ao:; 
prazos de rnez9s ou annos a regea da ex
clusão do clies a qtto , ie:·emos muitas voze:; 
(sinãJ s~mpre) mezes e ann;;s maiore> do 
que os do ca len 'ario. Si, pelo contrario, lhos 
applica.1'mos e3sa regra, assim como ao.> 
prazos ue dias, t~remos semprJ em todas as 
hypotheses , m ezes e annos exactamente 
iguaes a.os do calendat·io, que todos conlle-
c::m e sabem bem dis tinguir. ' 

Neste IJreJupposto .'ómcnte, c pelas razõc.:; 
expandidas, approvamos o art. 12. 

ARTS. l 3E 14 

Igualmente a ]Jprova.mos estes aetigo' do 
P1'ojecto, que não passam de complementos 
nocessa.l"os do a1·tigo antecedente, preve
nindo o resolvendo hypotheses, quo , com a 
existcmcia tão sómente da regra contid<t 
naq uello artigo (12), não podoriG,m sor doci
di J.as com s~gurança. 

E' com effci to claro que, a tt ~=mta a des
igua ldade dos mezcs e dos annos c i ris, ssnclo 
Lins mais do que outros em duração, a regea 
do art. 12 viria· a ser deficiente ou dcf::Jctiva 
em cada uma .das hypothcscs predstas nos 
arts. 13 e 14, como bem explica o illu.>trado 
redactor no Commentario ao sou Esboço, e 
ainda na resposta dada ao parecer do illus · 
i.rador Sr. Conselheiro Bl'i to. 

Approvando, }lorém, os arts . 13 e 14 
quanto ao fundo d:.t:; clisrosições, paJ·ocFJ-nos 
quo , sem inconveniente, poJceiam ambo.; 
ser rafnndidos em um só,· adaptando-se para 
e :,pl'assão das idéél.'> a mesma formula de 
que se serviu o Colligo Civil Chileno, no que 
não vemos nenhum dezar. Ibi, art. 48, ter
ceira parte : 

« Si o mez em c1uc principiar o prazo de 
mezes ou annos constar de mais dias c1ue o 
mez em que ho uver de t<:Jrmi nar o prazo, e 
si o p1·azo COl' l'er desde algum dos dias em 
que o primeiro dos ditos mezes excede ao se· 
gundo, o ultimo dia do prazo :erá o ultimo 
dia de3te scguodo mez. » 

Esta rerlacç>ão nos paeecCJ feliz porque, 
tão concisa e clara quanto comporta o 
as~umpto , tem os ares de abranger com uma 
só regra, e de facto com um só artigo, as 
du:ts dilfcrentas llypothe,:;c;, cuja solução se 
tem em vista. 

Enteot ::tn to, a qu.crer-se decompor esse 
artigo, e 'Jffereccr pn.ra cada hypothese um 
art;go separado, como faz o Projccto com os 
art~. 13 e 14, entendemos que a redacção 
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dada a este ultimo póde ser ainda melhorada. 
,pela seguinte fórma : 

« Quando a data do prazo de-um anno ou 
p,nnos, qua houver de terminar em anno não 
bissexto, for a do dia intercalar ele um anno 
bissexto, o ultimo dia de fevereit•o será o 
ultimo dia do prazo. » 

Com esta nova redacção em que os te1•mos 
do art. ' 14 acham-se. por assim dizer, mais 
simplificados e mais expressivos, cremos que 
ganhará elle alguma cousa quanto á clareza 
da disposição. 

ART. 15 

Quanto ao art. 15, em que se estabelece a 
.respeito dos prazos semanaes, regra seme
lhante á dos prazos de mezes ou annos ; e 
ao qual por conseguinte são tamlJem appli
caveis as ultima~ observações feitas a) 
art. 12, só temos a pondera,r que melhor 
seria talvez supprimil-o e incorporai-o ao 
mesmo art. 12, com.o qual não faz mais do
que um to.do de natureza identica,por assim 
dizer um todo homogeneo. 

Adaptando este alvitre, fical'i::t aguella 
art. 12 as ,im redigido : 

« Os prazos de semanas e os de mezes ou 
annos, terminarão em dia que tenha nas 
respectivas semanas a mesma denominação 
e nos respectivos mezes o mesmo numero do 
dia de sua data .» 

ART. l(l 

Merece este art. 16 fixar por alguns in
stantes a nossa attenção. Nelle se offorecem 
com effeito tres disposições que, prima fac-ie, 
parecem de natureza diversa. mas· que na 
realidade reduzem-se a duas sômente , não 
sendo a ultima mais do que uma re;lundan· 
cia ou repetição da primeira. 

Assim dispõe o artigo :-1•, que todos m 
prazos mencionados serão cont-::núos;-2•, que 
serão completos, devendo terminal' sempre 
na meia noite do seu ultimo dia; - 3•, que 
nos estabelecidos por lei ou por juizes con
tar-se-hão os dias feriados, a não constar 
expressamente que o prazo é só de dias 
uteis. · 

Convimos em que os prazos de dias, se
manas, mezes ou annos; devam por via de 
regra ser conside'l'ados continuas ; isto é, se
guidos e contados sem inter1•upção ou solu
ção na cadeia do tempo. W isto o que com 
effeito de ordina..rio se verifica, quer se" 
gundo a mente do legislador (nos prazos 
legaes), quer segundo a mente das partes 
(nos pr<~zos convencionacs) ; e por come
guinte é isso tambem. o que deve ser exigido 
.em artigo ge;_·al. da lei. 

Vol, III 

Mas, si a continuidade dos prazos consiste 
em excluir toda e qualque1' interrupção; si 
o illustrado redactor os declara em regra 
contimtos, precisamente em contraposição 
aos excepcionaes, em que não se contam os 
dias feriados, mM sómente os uteis, como 
nos explica no Commentario ao art. 14 do 
seu E:Jboço; parece na vel'dade uma redun
dancia, uma repetição escusada da mesma 
idé::t , o accrescentae no final do art. 16 do 
Projecto que «nos P\'azos estabelecidos por 
lei ou pelos juizes conta.r-se-hão os dias fe
riados, a não constar expressa.mente que o 
pra.zo é só de dias ute.is». 

E t anto ma.is escus:tda nos parece essa re
petição da mesma idé::t (d::t continuidade} já 
bem cl::tramente expeessadl nll! disposição ge
ml de que os p1·azos se1"'ão continttos, quando 
vamos encontmr ::Linda, no a1·t. 20 do Pro
jacto ::t clausula final e benefic:t, por meio da 
qual salv<tm se todas as excepções ou limita
ções, que se não podem deixar de inferir ás 
regr::ts deste cap. 2•, quando em sentido con
trario se manifes.tat'em a lei, o juiz ou as 
partes na fixação dos prazos. 

Opinamos, portan to, pela. elímin::tção da 
ultima parte do art. 1!3, e reproducção p.ur.a 
e simples do art. 14 do Esboço. • 

DiEp)e em segundo logar aquelle artigo 
que «.os prazos serão completos, devendo tlilr
minar sempre na meia-noite do seu ultimo 
dia » ; e com esta, disposição firma de uma 
maneira clara e indubitavel a. regra da in
clusão do dies ad quem, ultimo dfa. do prazo, 
o qual deve ser todo comprehendido nelle 
até á expiração do seu ultimo momento ; de 
maneira que, só no dia seguinte, póde tor
nar:-se jrresoluvel o direito, ou exigível a 
obr1gaçao dependentes do prazo. « Qui hoc 
anno (diz~a Pomponio) attt hoc mense dad st ·
pulltus sit , nisi omnibus pa1·tibus , pneterttis 
anni, veZ mens·::s, non recte petit.» (L.42 Dig. 
de ver. obligat.) 

E uma. regra sobre que todos se acham . de 
accord.o, e não só consagrada pelo Direito Ro
mano, sinão t:tmhem pela i:rossa Ord. do 
Li v. 3° Tit .. 13 § 1 •, visto que o seu , fund'a
mento assenta na b::Ja razão. Todo· o ultimo 
dia do prazo deve effecti:vamente ser deixado 
a.o arbítrio do obrigado ou do devedor, p.ois · 
que, como bem diz. Justiniano, emq;uanto 
esse dia não houver expirado, não ha certefla, 
nam tem ninguem o direito de dizer que,,a 
obrigação não será satisfeita no dia marcado 
ou promettido: « Tatus is d-i,es arbítrio solven
tis tribui debet ; neqtte essim certum est · eo · 
&ie in quem p.romissum est, datum non esse, 
priusquam is pr03te1·ierit. » (Inst. de ver o. 
obligat.) 

O rig~rismo d~ pretendidas exig,encicts 
commerClaes, mais ou menos bem ap1'e
cladas, poderá determinar, como se acha 

19 
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disposto ?O art. 35~ do .nosso Cod~go do 
Coinmercw, que « ·.~I o d1a do venCimento 
for feriado pela lCi, reputa·se a. lettra ven
cida no antecedente». Mas é evidente que 
semelhante disposição toda especial não pôde 
convir, nem deve ser ampliada ás materias 
civis, aos negocios da. vida commum, onde 
importa que haja, p~r a~sim dizer, mais al
. gum_a franqueza, mais alguma folga e com
modidade. 

Conforme o nos.>o art. 16, torna-se indi.ffe
rente que o ultimo dia do peazo seja ou não 
um !el'iado legal: elle rep3lle justamente 
os prazos in completos, e nenhum prazo deve 
jámais ser abreviado (de ordinari.o contra a 
expectativa das partos) por um semelhante 
pretexto . · · 

Entretanto, comagra.ndo, cornos vimrs, n. 
regea da integridade rios prazos, o Dil'cito 
Romano formulava depois uma distincção 
ontl'e a usucapião e as ncções temporarias ; 
distincção cujo motivo não apparece clara-

-mente ao espírito, como fundado em razão. 
Assim, ao passo que decidia que a ohl'igação 
era subsistente até o inteiro cumpriment-J 
do ultimo dia do prazo (Liv.6° Dig. de oblig. 
et act.), mandava observar uma regra con
tr'tl.ria na usucapião ou prescripçoão por 10 
ou 20 annos ; bastando que a posse houvesse 
attingido aqui a mais diminuta parte do 
ultimo dia, para que fosse este considerado 
logo como passado (Li v. 15, Dig. de di r. 
tempor. prcecrip.); de onde veiu o apho
rismo : dies inceptits p;·o completo habetw·. 

Entravam nesta distincção, conforme o 
·Sentimento geral dos interpretes, as idéas de 
·favor ao possuidor, assim como ao credor, e 

. desfavor, pelo contrario ao proprietal'Ío. 
Mas é força crnvir em que, motivos tir·ados 
de semelhante ordein de idéas, nada têm 
de congruentes nem de solidos. Porque se 
ha de conceder mais favor ao possuülor do 
que ao devedor? Porque mais rigor para o 
proprietário do que para o credor~ O pro-

. prietario contra quem se prescreve nã•J 
passa na realidade de um credOI', que bem 
desejara rehavér o seu, e, por conseguinte, 
não deve ser menos favorecido do que 
aquelle contra quem se prescreve uma di
vida. Por isso, justameáte hão 1·epellido os 
codigos modernoa esta distincção dos ro
manos, e de accordo com ellos vae o art. 16 
do projecto, na generalidade dos termos ein 
que se acha concebido. 

Entretanto, si parece justo e convcnLmto 
não alterar a regra. da inclusão do d·:·es a(t 
quem, no sentido que acabamos de impugnar, 
não será tn.lvez fôra de proposito o modi
ficai-a no sentido da nossa Ord. do Liv. 3° 
Tit. 73 § 1°, para o caso em que o ultimo 
dia do prazo venha a coincidir coro um f~
riado legal. Na previsão desta hypothese 

temos como equita.tivo e ·conveniente deter
minar, que se não considere então o prazo 
vencido sinão no primeiro dia util que· se 
seguir, conservando-se assim o disposto na 
raferida Ord., ibi : « O dia derradeiro em 
que se aêabar o termo será comprehenuido 
nelle; salvo se for dia feriado em que tal 
acto se não possa fazer, porque então não 
será o derradeiro dia contado no termo ; 
mas aquelle a que o termo foi assignado, 
será obrigado a fazer o que lhe foi mandado, 
na primeiro dià logo seguinte nãa feriado, 
em que o dito acto se possa fazer.» 

Esta modificaç-ão é principalmente justa 
applicada á materia das prescripçoões; e de
balde se dirá com alguns jurisconsultos fran
cezes (bem como Troplong e Marcadé) que 
ao proprietario (e por analogia tambem ao 
credor) cumpre ser diligente e não esperar 
pelo ultimo dia do prazo para interromper a 
prescripção. A lei nenhum favor lhe· faz 
(assim como ao credo!') fixando o prazo de
pois do qual virá a ser punido (segundo a, 
linguagem de alguns) com a pel'da de seu 
direito, por uma negligencia que pôde não 
ter existido. Sendo o ultimo dia do pr,~zo 
fatal, não deve correr contra aquelle que 
não póde fazer valer nelle o seu direito : 
Cont.,·a non valentem agel'e nullt~ cwTit pre
scr.ptio. 

Eis o principio de justiça e equidade ; e 
baseados nelle, tanto o projecto do Cocligo 
Civil hespanhol (art. 1.945), como o de Por
tugal (art. 654) consa-gram, de accordo com 
o Codigo da Sardenha (art. 2.396), a modifi
cação sobredita, sem a qual tornar-se-lia a 
regra do nosso P.rt. 16 muit:ts vezes dura e 
pouco suppo1·ta vel. 

Propomos portanto que, supprimida a se
gunda parte do art. 16 (pelos motivos j(L 
expostos) se lhe substitua a seguinte: 

« Mas si. fur este feriado legal, não termi
narão os prazos sinão na meia noite do pt.'i
meiro dia util logo seguinte.» 

ART. 17 

Os pr,tzos de hora de que se occupa este 
art. 17, são de certo mais raros, por sua 
mesma n::~tureza nos ne.;·ocios ·civis, de que 
os outros dP que temos falhLdo ; nns· não 
sendo impossível que a~ partes queiram con
vencional-o, e existindo mesmo em varios 
casos em nossa legislação existente, merecem 
fixar a attenção do legis!a(lor para regular 
o modo de contal-os. 

Estabelece o art. 17 primeiramente que: 
«Os prazos de hora conta.r-se-hão de minuto 
a minuto » ; e é na verdade a regl'a mais 
nn.tural, visto que a divbão da hora não 
SJ faz de ou·tra sorte, e nem co1winlla 
levar mais adianto a minuciosidade do as-
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.sumpto. Ml\s, não parecendo impossível que 
uem fixa prazo de horas queira ques
tionar por minutos, talvez fosse conveniente 
fa,zer aqui uma refJl'encia expr.essa aos 
.ar ts. 10 e lô, cuj:Js principias, no tocante ao 
dies a quo e ao díes ad quem, devem receber 
tambem no; pl''l2:0s de hora a devidn. appli
ea:;::to no q:1e re~)J>Jita aos tuirnrt:Js . 

Em sc,:rm:b bgz.r p>'os~r:;vc o art. 17 (rue 
«os ro..lnutos ·iPvem s·<~r meucionttdos no:o 
.CJ,sos em que se manda mencionar a hora». 

E' umn, disposição necessar.i::t, o exigidtt 
pela antecedente, attenta a. mmeira por que 
.alli se m::tnd::t conhr taes prazos de horas; 
os tet•mos, p::lrém, em que se acha con
-cebida· offerecem um certo equivoco e ofl'en
·dem á latitudCJ que natumlmente deve 
ter a disposição. 

De feito o emprego do verlJO- mcmclar (em 
que se manda, diz o artigo,) parece dar a 
entender que a disposição só se refere aos 
prazos de homs legaes, sem comprehender 
os convenc:·onaes, quando aliás não ha rJzão 
pa rn. isto, visto que não é impossível, .como 
já dissemos, e deve ser licito ás partes 
convencion1rem prazos de horas. 

Parece-nos, portanto, que o art.l7 fic:LrÜL 
ta.l vez ma.is convenientemente redigido peht 
seguinte fôrma: 

« Os prazos de hora contar-se-hão de mi
nuto a minuto, obsm·vacdo-se as regras dos 
arts. 10 a 16 no que lhes é applicv.vel. 

Os minutos devem ser mencionados,sempre 
que se houve1·em de mencionar as horas.» 

Si ha minuciosidade em fallar e insistir 
mesmo sobre minutos, essa minuciosidade 
e inev itavel, COn~ide,-ern-se OU ntÍO Ta1'0S OS 
c(!.sos, como bem diz e de8envolve o illustrado 
.autor do Projocto em outro lagar . 

ART. 18 

Prohibe-se neste art. 18 aos juizes não só 
«prorogar ou restringir os pr,•.zos estabcle
.cidos por• lei ou pelas partes, não havendo 
disposição expressa que a isto os autorise » 
-mas tambem «o pronunciarem qualquer 
sancção por motivo da expiração de taes 
prazos.» 

Quanto á. primeira parte deste artigo p ::t.
rece que, em rigor, poderia ser di~pensada 
att:mdendo-se á natureza do Poder Judicbl. 
E' este poder, como se sabe, adstricto por 
sua índole e norma legaes, não sendo os jui
zes, segundo se tem dito, sinão orgãos mudos 
e impassíveis da lei, nem tendo outra missão 
mais que assegurar o cumprimento das 
obrigações contrahidas; donde voiu a dizer o 
chanceller de Inglaterra: « Optima lex quce 
minimum relinquit arbit1·io judieis, optimtts 
judex qui minimwn sibí.» E desde então, 
parece claro que na•.la haveria de mais con-

trario ás regra.s de justiça do que al'roga
r·em-se os juizes o poder arbitraria de proro
garem ou restringirem os prazos fixados 
pela lei ou pelas partes. 

Entretanto, g- raves al.Jusos se teem dado 
nesta parte, a despei:to mesmo da salutar e 
terminante disposição da nossa Ord. do Li v. 
3° Tit. 20 § 44; chegando as causas ao ponto 
de concederem- se (como temos visto) dila
ções de 60 dias, para tomarem assento em 
assembléas provinciacs, a ad'.'ogados que 
tinham em seu poder autos jà arrazoados a 
final pela outra parte ! 

Por isso. pois, não nos opporemos a que 
fique estampada no Codigo, a.o menos como 
um solemne protesto do legislador, a prohi
bição feita aos juizes pela pr imeira pa1·te do 
art. 18, muito emlJOra a .. ciencia do Direito 
Publico por si se opponha ao exercicio da 
facult.lade que, na materia sujeita, abusiva
niente se têm a.rrogado . 

Quanto, porém, á segunda parte do mesmo 
ar.igo, temos escrupulo em adoptal-a na ge
neralidade em que se acha concebida ; pa
recendo que, de {acto e de direito, todo o 
prazo contém implicitamente, como sancção, 
a nullidade daquillo que se faz fóra delles. 
Parece que assim deve ser, ao menos em 
regra, e salvas as disposições especiaes, e o 
direito das partes qun.ndo susceptível de re
nuncia. A não ser assim, de que serviriam os 
prazos? E não irá. a disposição da ultima 
par te do art . 18 desvirtuat-os inteiramente? 

Entretanto, aguardamos os motivos e as 
explicações que so1Jre este ponto tenha a 
exhibir o illus trado redactor do P1·ojecto, ten
dentes a esclarecer sua intenção ao redigir 
ess .\ ultima parte do artigo, tão gel'al como 
se acha. 

ART. 19 

O pensamento que transtuz na lcttra deste 
art. 19 parece-nos razol\vel. Nelle se dispõe 
que « do exercício de qualquer acto official 
fOm dos prazos estabelecidos por lei, resultará 
sómente a responsabilidade do funccionario 
infra.ctor, sem que taes actos deixem de pro
duzir seus effeitos em relação ás pal'tes.» 

O que não se quer, portanto, em nosso 
fraco entender, é que a culpa dos officiaes de 
justiça (tomada esta expressão em seu sen
tido lato) venha a pesar fatalmente sobre as 
partes innocentes, que cumpriram muitas 
vezes seu dever ; ou, em outros termos, não 
se quer que ellas venham a soffrer com a 
nullidade dos actos officiaes sujeitos a prazos 
de lei, quando taes actos deixarem de ser 
praticados no devido tempo por negligencia 
ou prevaricação dos funccionarios publicas. 
E' justo c nada ha que se possa oppor ao 
artigo, encarado debaixo deste ponto de vista 
abstra·~to. 
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Mas, si i3to parece liquido e incontestavel, 
na. hypothese de que o acto official sujeito a 
:prazo de lei sóment"õ a:ffecte o interesse de 
uma parte, ou diga. mesmo respeito a mais 
de uma, sendo o interesse de todas identico ; 
o mesmo não acontece talvez na bypo.these 
em que a realização· do· acto possa favorecer 
a uma 'Parte c prejudjcar·a outra, o que não 
temos por impossível. 

Desde que h a um prazo legal , devemos 
piiesumir que elle foi sem duvida edtabele
cido no interesse de todos, no interesse da 
just iç:J. geral . Mas, por isso mesmo que assim 
é, segue-se (em hypothese) que, praticado o 
acto officia! fóra do prazo, dahi pó de vir pro
veito a uma parte• e prejuízo a outra, que, 
porventnra.com ella , e achar em oppo::;i~:ão 
de interesse relativamente ao dito n.cto. · 

E, sendo n.ssim, como declarar-se de uma 
maneira a hsoluta e sem restricçã.o alguma 
que o acto proluzirá seus eifeitos em relação 
ás partes, resultando delle sómente a respon
sabilidade do funccionario infractor ? Não 
poderá semelhante disposição , tão generica 
e indistincta, occasionar abusos gravi~simos 
praticados á sombra da ppopria leU 

Ainda aqui, portanto, temos escrupulos, que 
só poderão talvez ser dissipados por esclare
cimentos ulteriores, não sendo sempre facil 
apreciar e julga1• artigos de· leis que pol' sua 
generalidade podem abranger casos não pre
vistos. :Mas, si nos não enganamos quanto 
ao alcance que attribuimos ao art. 19 (e pa
rece ser o da sua lettra), cremos que elle só 
ficaria a salvo das objecções de injustiça e in· 
conveniencia, mesmo a p1·iod, si lhe accres
eentassemos no final esta clausula tutelar : 

« Salvo o direito de reclamação áquella 
(parte) que, porventura, se julgar prejudi

. cada.» 
ART. 20 

non valere; si convenuit NE DOLUS PRESTITD"R, . 
etc.» 

Pondo .aqui teemo ás nossas reflexões sobre · 
o Titulo Preliminar do projecto, corre-nos o 
dever. de pedir aos ·nossos conspicuos e illus
trados · co !legas uma benevola desculpa, si 
por muito tempo abusámos de sua attenção .. 

Sobre materia tão importante e grave aos 
nossos olhos não nos foi possível, fa.llando 
empenultimo logar, cumprit· melhor o dever 
que nos hnpuzeram as instrucções regulado
ras de nossos trabalhos, de darmos por es
cripto nosso voto motivado com ~·eferencia 
aos motivos ·do relato1·~o .e aos da exposiçc'ío elo 
autor do Projecto, · 

«E' muito séria· (diz-nos algmes o mesm~>
autor) a missão de examinar um projecto de 
Codigo Civil. Trabalhos desta ordem, de um 
alcance tão· vasto e dueadouro, requerem 
muito escrupulo e muita attenção .>.' 

Ora, posto que pareça escusada esta obser
vação, todavia em si m'osmi1 é justa, e nada . 
tem de··inconveniente. 

Rio de Janeiro, 26 ele julho de 1865.-Dr. 
Braz F,'lorenti.no• Henriqt1es de Souza. 

Do logar e do tempo nas re
lações civis 

CAPITULO I 

DO LOGAR 

Art . l. o As.relações c i vis, concernentes a: 
nacionaes ou· estrangeiros, serão reguladas 
pelas leis deste Codigo, sempre que tiverem 
a sua sêde no territorio do Imperio, e outra 
c ousa não for por lei determinada. 

Art. 2. 0 Si as relações civis tiverem a saa. 
sêde fóra do territorio do Imperio regular
se-hão pela~ leis do paiz respectivo, não lla-· 
vendo dispJsição legal em contrario. 

Finalmente encerra o art. 20 o Titu.lo Art. 3. 0 A sêde de uma relação civil. 
Preliminar com a declaração geral de que «as qualquer será determinada segundo a na
disp·osições do seu capitulo 2° serão applíca- tureza particular de cada uma e, salvas as
das a todos os prazos estabelecidos por lei, di$posições legaes, pelo logar.: 
pelos juizes ou pelas partes, sempre que nas 1.0 Do domicilio de uma das·pesso1s a quem.. 
leis ou nos· actos não se disponha de outro .disser respeito ; 
modo». 2.• Da situação da cousa que constituir o 

E' uma clausula salut&r e bencfica, que não sen objecto ; 
soffre contestação e· dispensa commentarios.A. 3.• Da jurisdiação que houver de C(mhecer 
liberdade, ou antes a vontade do homem (a ; da mesmc~ relação.• ; 
{o1·t·fo~·i a do, legisladon. ou do pa·iz) dentro dos . 4. o Do acto jurídico feito ou por fazer ·. 
limites do honesto, é o direito por assim · di- Parecendo a pplica vel ao casG mais de um 
zer commum e superior,que deve sempre mr direito local, pl'eferieá o mais favoravel á 
resalvado e respeitado.pela proprla lei; sendo validad.e dgs• ac.tO's 1 ou ao cumprimento das . 
que por isso justamente .. nos diz Ulpümo na obrigações .. 
lei 23 do Dig. de regulisjuris; «Sed hrec ita, Art. 4. 0 (o meamo que o art. 5• do Pro
nisi s·i quid nominatem convenit, wl pl-us veZ jccto, salvtts·as emendctS constantes do pa
mlnus, in singulis, contractibtts, 11am hoc ser- recr retro~. 
vabitttr, quod initio convenit; LEGEl\r ENIM CON' Art. 5:.0 '(como o ar.t. 3° proposto pelo Sr .. 
'l'RACTOS DEDIT, excepto eo, qu~d Galses putal Dr. &iba:~). 
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Cl\.PITULO li 

DO TEMPO 

Art. Não serão applicadas as leis civis 
. com e !fe ito retroactivo. 

Os <lircitos adquiridos e as espectativas 
fundadas regular-se-hão pelas leis em vigor 
ao tempo em que se houverem formado. 

Art. Qun.ndo,porém,as leis deste CocliO'o, 
ou out-t·as posteriores prescreverem para

0 

a 
conservação ou exercício de qualquer direito 
ou espectativa, simples formalidades, cujo 
cumprimento dependa inteiramente da von
tade daquelles a quem forem impostas, de
verão elln.s ser observadas. · 

Art. Reputar-se-hão o.dqtti1·idos aquelles 

nesse pel'iodo, estender-se-ha o imperio das 
leis contemporaneas de ta.es actos ou factos ~ 

Art. As qualificações ou estados das pes
soas, quando forem o resultado de actos ema,
nados de sua livre vontade, reO'ular-lle-hão 
pelas leis então em vigor; mas ~ capacidade 
inherente a cada um desses estados ou qua
lificações será regulada pela nova le"'islação 
deste Codigo ou posterior. " 

Em todo o caso porém rc"peitar-se-hão os 
actos feitos, ou os factos consumados em 
vietude da capacidade outr'ora existente. 

Art. A fórma exterior dos actos ser<t 
sempre regulada pela lei em vigor ao tempo 
em que houverem elles sido feitos. 

(Contendo as mesmas disposiçõJS do Capi
tulo 2° do Projecto, salvas as emendas pt·o
pos tas no parecer retro.) 

Resposta do autor do Projecto ao paracer 
do Sr. Dr. Braz Florantino 

dire~tos que, não dependendo para sua for
maçao do ~contcc!mento algum posterior, 
possam ser 1mmed1atamente exercidos, salvo 
o que diz respeito aos termos e ás condições. 
.. Reputar-se-hão {ttndadas aqucllas especta
tlvas, que forem o resultado de actos ou 
factos lícitos e voluntarios das partes, uma Não concordo com o doutíssimo parecer 
vez que a vontade destas tenha sido activa e do Sr. Dr. Bt•az Florentino, de que só hoje 
capaz de crear direitos. ti v e conhecimento; e refiro-me ao que j <í 

Art. Si os actos ou factos voluntarios disse em resposta aos pareceres anteceden
f~rem de natureza tal, que regularmente tes. Si houver discussão orat, acc1•escentarci 
nao devam produzir relações sinão dentro de o que for necessario. 
u_m t empo determinado, s?mente aos aconte- Rio J.e Janeiro, 2 de agosto de 1865. - 1ht-

. .cnnentos ou conseq ucnctas que se deremt guslo Teixei1·a de Freitas. 

FIM DO TEfiCEIRO VOLUME 
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