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PROJECTO DO CODIGO CIVIL 
Trabalho apresentado ao Governo lmperi~l pela familia do fallecido Conselheiro Jose Thomaz Nabuco 

de Araujo, ~ue se achava encarregado do mesmo 

PR..C>JECTC>. 

Clausula 2.ª do contrato celebrado entre o Governo Imperial e o Senador José 
Thomaz N abuco de Araujo, a 3 de Dezembro de 1872: 

e< A obra dividir-se-ha em livros e titulos, conforme a diversidade das mate
rias · será formulada em artig·os de numeracão successiva, e precedida ou seguida ' . 
de um titulo unico, independente deila, contendo disposições ácerca da publicação, 
effeitos e applicação das Leis do Imperio. >> 
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TITULO PRELIMINAR PARA ~ER PUBLICADO COM O 

TITULO UNICO 

DisposiyOes ácerca da publiGayão, eITeito e aDJJliGayãO das Leis do Imperio do Brazil. 

CAPITULO I - I>a p-utb1.::ii.caçã~ das l.ei.s. 

CAPITULO II - I>o e:ll:Ye:i:te> das 1.eis. 

CAPITULO III - I>a appl.icaçã<> d.as 1ei.s. 

CAPITULO IV - I>ispa>sições ge:raes. 

CAPITULO 1 

ARTIGO 1.0 

As Leis promulgadas na fórma da Constituição, sendo publicadas no Dforio 
Of!ioial, s!Lo obrigatorias em todo o Imperio, quarenta dias depois da dita public-;tç!Lo , 
salvo se a Lei promulgada dispuzer um prazo mais breve ou mais longo . 

ARTIGO 2.º 

Ninguem se poderá escusar com a ignorancia da Lei publicada conforme o 
artigo antecedente. 

i' 
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ARTIGO 3. 0 

., 

Não ficam derog11dos por esta Lei os meios actuaes de publicidade, mas n!:Lo 
depende delles a forçri obrigatoria das Leis, a qúal somente se basêa na presumpção 
do Art. 1. 0 

§ Unico. O Governo regulará pelo modo o mais amplo e conveniente aremessa e 
distribuição dos actos legislativos. 

ARTIGO 4.0 

Os actos jurídicos, que occorrerem entre a publicação da nova Lei e o dia em 
que ella tiver força obrigatoria, serão reg·idos pela Lei anterior, 

Exceptua-se : 
A disposição penal da Lei promulgada, quando menos sevéra, e neste caso o 

julgamento ficará suspenso até a nova Lei ter força obrigatoria. 

ARTIGO 5.0 

A Lei só póde ser derogada por outra Lei, nílo sendo, por consequencia, 
admissível contra ella: 

§ 1. 0 Nem a allegação de desuso ; 
§ 2. 0 Nem a supposição de ter cessado a sua razS.o . 

ARTIGO 6. 0 

Todavia consideram-se tacitamente derogadas as disposições da Lei anterior, abso
lutamente incompatíveis com as disposições da nova Lei. 

CAPITULO li 

SECÇÃO I 

Quanto ao tempo. 

ARTIGO 7.• 

A Lei nao tem effeito retroactivo. 
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ARTIC{O 8. 0 

Estll.o fóra da comprehensao do Artig·o antecedente e tera.o seu pleno effeito, 
salvo os casos ju!g·ados ou consummados, ( Art. 10 § 1. 0

) 

§ l.º As Leis constitucionaes ou políticas; 
§ 2.º As Leis que regulam os direitos políticos e individuaes ou as condições 

ele aptidão para os cargos publicos ; 
§ 3. 0 As Leis ele organisação judiciaria, e competencias civil ou criminal; 
§ 4. º As Leis do processo civil ou criminal ; 
§ 5. 0 As Leis relativas ás vias de execuçãv forçada; 
§ 6. º As Leis interpretativas ; 
§ 7. 0 As Leis pena(ls que modificam uma pena mais severa, ou clerogam uma 

criminalidade prevista pela Lei anterior. 

ARTIGO 9. 0 

A' vista da disposição elo Artigo 7. º não póde a nova Lei ser applicada por 
qualquer executor clella: 

§ 1. º Aos factos consummados sob a Eei anterior. 
Esta disposição tem por objecto as faculdades que provêm da Lei. 
§ 2. 0 A quaesquer relações jurídicas provenientes ele contratos, quasi-contra-

tos, clelictos ou quasi-clelictos havidos sob a Lei anterior. 
Esta disposição comprehende: 
(a) A capacidade de obrar, 
(b) A substancia e effeitos elos contratos, 
(e) A fórma e prova clelles, 
(cl) Os termos, e condições respectivas, 
(e) As garantias, 
(f) A resoluçilo e nullidade. 
(g) As expectativas que elos mesmos contratos resultam. 

ARTIGO 10. 

São factos consummados : 
§ 1. 0 Aquelles que sob a Lei anterior produziram todos os effeitos de que 

eram susceptiveis; 
§ 2. 0 Aquelles que por si mesmos,-'ou mediante a capacidade, tempo, e fórma 

exigidas pela Lei anterior, conseguiram sobre essa Lei a perfeição necessaria para 
sua efficacia jurídica, ainda que venham a ter consequencias sobre a nova Lei. 

ARTIGO 11. 

Consideram-se factos consummados as qualidades constitutivas do estado e ca
pacidade das pessoas, que se realisavam sob a Lei anterior: 
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Assim: 
§ 1.0 O casamento celebrado e o regímen dos bens ; 
§ 2. 0 A naturalisação concPdicla ; 
§ 3. 0 O reconhecimento elos filhos naturaes ; 
§ 4. º A maioridade pelo preenchimento da idade exigida. 
§ 5. 0 O testamento quanto a s ua fórma externa, e capacidade natural elo 

testador. 

ARTIGO 12. 

Todavia os factos consummados durante a Lei anterior não tera.o consequen
cia,s contra a nova Lei: 

§ 1. 0 Se a nova Lei expressamente regular ou alterar as mesmas consequencias; 
§ 2.º Se as consequencias dos factos consummaclos fôrem incompatíveis com 

as disp0sições elas novas Leis referidas no artig·o seguinte. 

ARTIGO 13. 

Tem pleno effeito sobre os factos ainda pendentes, ou não consummados as 
novas Leis: 

§ 1. º Sobre as successões (salvo o Art. 11 § 5. º); 
§ 2. º Sobre o estado e capacidade elas pessoas (salvo o ArL 11 §§ 1. 0 2. 0 

a. 0 e 4.º) ; 

§ 3. 0 Sobre as prescripções não preenchidas; 
§ 4. 0 Sobre o uso-fmcto legal ; 
§ 5. º Sobre os poderes que nas relações de familia a Lei concede a uma pes

soa sobre outra pessoa, ou sobre a administração dos bens de outra pessoa; 
§ 6. 0 Sobre a publicidade dos actos e contratos, que valerem contra tercei-

ros. 

SECÇÃO II 

Quanto ás pessoas nas relações pollttoas. 

ARTIGO 14. 

O effeito das Leis quanto as pessoas é determinado na razão dos direitos, que 
lhes competem. 

Esses direitos são : 
§ 1. 0 Políticos ; 

ARTIGO 15. 

I 



§ 2.º Individuaes ; 
§ 3.° Civis. 
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ARTIGO 16. 

Os direitos politicos consistem na faculdad e ele interv ir immecliata ou media
t amente na formaçao ou exercício elos Poderes Publicas. 

ARTIGO 17. 

Competem exclusivamente aos nac1onaes na razão ela capacidade determinada 
pela Constituição e Leis org·anicas. 

Delles não gozam : 
§ 1. º Os estrangeiros ; 
§ 2. º As mulheres ; 
§ 3.0 Os menores ; 
§ 4.º Os interdictos . 

ARTIGO 18. 

ARTIGO 19. 

Direitos in cliv icluaes sao os direitos absolutos, que t êm por base a liberdade, 
segurança individual e de prnprieclade , 

Ass im, os referidos no Art . 179 §§ respectivos ela Cons titnição. 

ARTIGO 20. 

Pertencem plenamente aos nacionaes. 

ARTIGO 21 . 

São ext ensiv os aos es trangeirns, salvo : 
§ l.º Qu an to á lib e t·cl acle de imprnnsa p ol ítica, que lhes é prohibicla; 
§ 2 .º Quanto ao direito ele p et ição com caractor p olíti co, qne lhes é prohibiclo; 
§ 3." Qna nto á libe rdade ele conservar- se ou sahir elo Imp erio, a qual é li-

mi tada pelas Lei .s de p ol icia ; 
§ 4 .º Quanto ao exercício ele empregos publicas não profissionaes, ou en

gajados ; 

§ 5. 0 Quanto ao serviço militar , que nilo fô r por eng·ajarnento ; 
§ G.0 Quanto a libe rdade ele inclL1Stt·ia, com me rcio e navegação ex pressamente 

limitada por Leis especiaes. 
p 2 
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ARTIGO 22. 

Direitos c1v1s são os comprehendidos no Coeligo Civil. 

ARTIGÇl 23. 

Esta Lei reconhece a liberdade que tem aquelle que nasce no Brazil ele pai 
estrangeiro ele optar a na cionali dmle de seu pai por declaração expressa feita 
durante o anno seguinte ao da maioridade. 

Esta declaração eleve ser perante a Camara Municipal elo termo ele sua re
sidencia, ou no consulado do Brazil, achando-se elle em paiz estrangeiro. 

ARTIGO 24. 

A idade ela maioriclacle, para ser Vtüiosa a declaração elo Artigo antecedente, é 
regulada pela Lei Brazileira. 

ARTIGO 25. 

Considera-se brazileira a estrang·eira que casa c0111 brazileiro salvo se a Lei 
da sua patria clispuzer o contrario. 

AHTIGO 26. 

A brazileira que casa . com estrangeiro, considera~se estrangeira, 
pelo casamento ella não adquire a nacionalidade ele seu marido segundo 
pa1z delle. 

AHTIGO 27. 

salvo se 
a Lei elo 

O brasileiro só perde os direitos ele ciclacliio, isto é, os direitos políticos e os 
inclividuaes plenos (Art. 20) nos casos expressos no Art. 7.0 ela Constituição elo Im
perio. 

ARTIGO 28. 

A perda ela qualidade ele cidadão brazileiro só pócle ser decrrtculu. por sentença 
judicial, competindo a respectiva acção ao procurador ela corôa, fazenda e soberania 
nacional perante o Supremo Tribunal. 

§ Unico. O Governo determinará a fórma deste processo. 

ARTIGO 29. 

Aquelle, que se naturalisar em paiz estrangeir6, póde recuperar a nacionalidade 
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brazileira, regressando ao lmperio, com animo ele permanecer nelle, e declarando-o 
assim perante a municipalidade ele sua residencia. 

AllTIGO 30. 

Tambem se póde rehabilitar por graça elo Tmperador aquelle que sem licença 
clelle aceitae emprego, pens1:'w ou conclecornçií,ci ele qualquet' Governo estrang'eiro. 

§ Unico. Não se comprehencle na palavra - emprego - o exercicio elas profis
sões ele aclvog·aclo, medico, ou mestre, ainda que o exercicio dependa ele lrnbilitaçao 
e licença do Governo ou autoridade estrang·eira. 

ARTIGO 31. 

A mulher brazileira, que casa com estrangeiro, e po1· esse facto seg·ue a con
dição de seu marido (Art. 26) pócle recuperar a nacionalidade brazileira logo que, 
dissolvido o matrimonio, ella vier' estabelecer domicilio no Impel'io. 

AllTIGO 32. 

A perda da qualidade de cidadão brazileirn por qualquer elos motivos expressos 
na Constituição não é extensiva á mulher e aos filhos menores havidos antes desse 
facto, salvo se a mulher, ou os filhos ; em chegando a maioridade, ren uciarem a na
cionalidade brazileira pelo modo declarado no Art. 23. 

ARTIGO 33. 

As pessoas que recuperarem a qualidade de cidadãos brnzileii·os só podem apro
veitar-se deste direito desde o dia ela sua habilitação. 

S:~XJÇÃO IH 

Quanto ás pessoas nas relações civis. 

AllTIGO 34. 

Não ha clifferença entre naciouaes e estrangeil·os para a acquisiçllo e exer
cício de direitos civis. 

AllTIGO 35. 
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ARTIGO 36. 

Todavia o estado e capacidade civil sertto subsidiariamente regulados pelo 
domicilio ou residencia. 

§ 1. 0 Quando a pessoa nfíü tiver patria por havel-a perdido em um paiz e 
nllo havel-a adquirido em outro; 

§ 2.º Quando a pessoa tiver duas patrias em razllo elo conflicto, nllo resolvido, 
das Leis elo paiz do nascimento e elo paiz da origem. 

ARTIGO 37. 

Dado o conflicto elo Artig·o antecedente a respeito daquelle que nascer no 
Brazil de pai estrangeiro, seg·uira elle durante a minoridade o estado civil de sen 
pai. (Lei n. 1096 de 1860). 

ARTIGO 38. 

A disposiçao do Artigo antecedente é extensiva aos casos de que tratam og 
Artigos 25, 26 e 32. 

ARTIGO 39. 

A clisposiçrro elos Artigos 35 e 36 comprehencle as successões legitimas e tes
tamentarias quanto á ordem da successrro, quota hereditaria, e va lidade intrínseca 
das disposições, qualquer que seja a natureza dos bens, que a herança compre
hende, e o lugar em que se acharem situados, 

Salvas : 
§ 1. 0 As disposições da Lei local sobre os immoveis, 
§ 2.º A excussão elos immoveis hy pothecados, e as questões relativas aos di

reitos elo credo1· hypothecario, os quaes si:Co da exclusiva com petencia local ; não 
sendo o bj ecto do inventaria que em ou tro paiz se fizer senão a quantia que restar 
uepois do pagamento dos credores hypothecarios . 

All TIGO :: 40. 

Na disposição do Artig·o antecedente tambem se comprehendem a substancia 
e effeitos elas doações e dis;;iosiçües cansá mo1·tis. 

ARTIGO 41. 

A universalidade da succcsstio (A.rt. 30) ntio se r efere á herança vaga: pelo 
que, qualquer que seja o lugar do fall ecimento, e a nacionalidade el o defunto , os 
bens immoveis ou moveis que no Brazil se acharem e fôrern parte da h erança 
vaga pertencem ao domínio eminente do Imperio . 
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SECÇÃO IV 

Quanto ao lugar. 

ARTIGO 42. 

As Leis penaes , de policia e segurança publica, obi·igam a todos os quo estilo 
no Imperio. 

ARTIGO 43. 

A Lei penal do Brazil é applic1wel ao brazileiro ou estrang·eiro que em paiz 
estrangeiro commette contra o Brazil os crimes previstos pelos Arts. 68, 78, 85, 
86, 87, 88 e 89 do Codigo Criminal, moeda falsa, e falsificaçilo de titulos publicos , 
ou bilhetes ele banco nutorisados pelo Governo. 

ARTIGO 44 . 

Sao tambem applil~aveis as disposições do Oodigo Criminal do Brnzil ao bra
zileiro que em paiz estrangeiro cornmette contra brazileiros on estrangeiros os 
crimes de fals idade, perjmio, es tellicm a to, OLl qualq nel' crime inafiançavel. 

AitTIGO 45. 

Para sei' legitima a puniçFw de qne tratam os Artigos antecedentes l~ essencial, 
§ 1. 0 Que o criminoso venha ao lrnperio expontaneamente; 
§ 2. 0 Que preceda queixn. ou denuncia conforme as Leis do Imperio; 
§ 3. º Qu e o réo nilo tenha sido absol viclo, punido ou perdoado pelo mesmo 

crime no paiz em que foi commettido ; 
§ 4.º Qr1e o crime nüo es teja prescripto segundo a Lei mais fo.voravel , ou a elo 

Brazil, ou a do lugar em que o mesmo crime foi commetticlo. 

ARTIGO 46. 

E' competente para o processo e julgamento elos crimes, ele que tratam os 
Artig·os antecedentes, a jmisclicçao ela capital da provincia, em que o réo tinha 
seu domicilio, ou onde é encontrado, se antes não tinha domicilio. 

ARTIGO 47 . 

Os bens immoveis situados no Brazil, e os moveis, que ·ahi se acharem, salva 
a disposiçuo do Art. 39, SFLO sujeitos a Lei brazileira. 
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ARTIGO 48. 

A forma extrinseca dos actos seguirá a Lei elo lugar em que stLo celebrados . 

ARTIGO 49 . 

Sendo porem os contrahentes de uma mesma nacionalidade nada obs ta que 
elles guardem a fórma estabelecida pela Lei elo seu paiz. 

ARTIGO 50. 

A fórma do acto será r egulada pela Lei do Brazil quando elle tiver por obj ecto 
bens de raiz situados no Imperio. 

ARTIGO 51 . 

A substancia e effeitos das obrigações serão reguladas pela Lei do lugar 
aonde foram celebradas, salva a expressa convenção das partes contratantes . 

ARTIGO 52. 

Seguirão, porém, a Lei elo Brazil as obrigações, que pelo seu o bj ecto só n o 
Brazil são exequiveis. 

ARTIGO 53. 

Presumem-se contrahiclas conforme a Lei elo Brazil as obrigações celebradas 
entre brazileiros em paiz estrangeiro. 

ARTIGO 54. 

Os brazileiros ou estrangeiros podem se 1· demandados por brazileiros ou es
trangeiros perante os tribunaes do Brazil pelas obrigações contrahidas dentro ou 
fóra do Imperio, se no Imperio tíverem domicilio . 

ARTIGO 55. 

Os brazileiros ou estrangeiros apenas r esidentes, ou encontrados, no Imperio, 
ou mesmo ausentes delle p0clem ser demandados perante as justiças do Imp erio: 

§ 1. 0 Tratando-se de bens situados no Imperio. 
§ 2.º Tratando-se ele obrigações que, ou pelo contrato ou pelo objecto clellas, 

são exequíveis no Imperio ; 
§ 3. 0 Tratando-se ele factos acontecidos no Imperio e que induzem responsa

bilidade ci vtl. 
O Codigo elo Processo Civil determinará a fórma da citação do ausente . 
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ARTIGO 56. 

Quaesquer nacionaes ou e~trangeiros podem demandar no Imperio, ainda que 
não residam no Imperio, sendo representados por procuradores leg·itimos e bastantes . 

ARTIGO 57. . · 

A Lei elo lugar aonde ha julgamento regula a competencia e fórma elos pro
cessos. 

ARTIGO 58. 

A prova das obrigações é determinada pela Lei elo lugar aonde ella foi ce
lebrada. 

ARTIGO 59 . 

As sent'::lnças irrevogaveis, proferidas pelos tribunaes estrangeiros em ma
teria civil são exequíveis no Imperio - tendo o exeqilatur - ela competente Relação 
do clistricto, a qual procederá previamente á revisão ela mesma sentença. 

ARTIGO 60 . 

A revisão só tem por objecto: 
§ 1. º A verificaçao ela authenticiclade do acto ; 
§ 2. 0 A verificação elo cas'.l previsto no artigo seg·uinte. 

ARTIGO 61. 

As Leis, os julgamentos, os actos e contratos havidos em paiz estrangeiro 
em nenhum caso valerilo no Imperio sendo contrarias ás Leis de ordem publica, ou 
ao direito publico elo Brazil, ou ás suas Leis prohibitivas. 

ARTIGO 62. 

A fallencia ele um mesmo individuo, ou de uma mesma sociedade, exercendo 
operações commerciaes, simultaneamente no Brazil e em outro paiz, por meio de esta
belecimentos, nüo distinctos, mas dos q uaes um é principal e o outro dependente 
sera sujeita a um só Juízo e a um só processo. 

AllTIGO 63. 

O juizo universal ela follencia será o domicilio elo individuo falliclo, ou a 
sécle ela sociedade fallida. 
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ARTIGO 64. 

O processo da fallencia seg·uirá a Lei do paiz onde fôr aberta. 

. . . ARTIGO 65 . 

Todavia os credores hypothecarios dos immoveis situados no Brazil podertLo 
proceder a excussão clelles perante o juiz brazileiro, e sendo pagos , o preço res
tante ficará á disposição elo juízo universal ela fallencia. 

ARTIGO 66. 

Pronunciada a abertura da fallencia pelo tribur'.al ele outro paiz ( Art. 63 ) e 
remettida ao tribunal do Brazil por via cliplomatica, ou por intermedio dos syndi
cos respectivos , a sentença ela abertura da fallencia, prestado o exeqiwtiir (Art. 59) 
pl'Ocecler-se-ha á arrecadaçuo elos bens, confonne o Coeligo ele Commercio, satisfa
zendo-se ás requisições elo juizo ela fallencia sobre os ditos bens, e verificação ou 
classificação dos credi tos. 

ARTIGO 67. 

Fica subentendida a suspensti,o das acções e execuções como consequencia ela 
abertura da fallenci a. 

ARTI GO 68 . 

Neuhum juiz poderá abrir a fallencia ele uma ::rnciedade estrangeira que t em 
a sua sede fóra elo Imperio . 

ARTIGO 69. 

O domicilio elas sociedades estrangeiras que funccionam no Imperio, será a sécle 
clellas determinada nos respectivos estatutos. 

ART IGO 70. 

Esta séde porém ni'Lo prevalecei'it parn com os terceiros se a em preza, que 
é objecto ela sociedade , fôt· no Brazil, ou no Brazil o se u principal es tabelecimento. 

ARTIGO 71. 

Outrosim nrro prevalecera a sécle designada no acto so cial provando-se que a 
sociedade é brazileira , e a clesignaçrro só para excluir a jurisclicçi:'LO brazileira. 
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ARTIGO 72. 

O Governo promoverá por meio de tratados a reciprocidade das nações estran
geiras para a melhor e mais facil execução dos Arts. 39, 62 e 69, relati vos á uni ver
salidade das successoes, fallencias e sociedades. 

CAPITULO Ili 

SECÇÃO I . 

Disposições diversas. 

ARTIGO 73. 

Não podem os Jmzes e tribunaes deixar de applicar urna Lei aos casos occur
rentes sob o pretexto de que ella é inconstitucional. 

ARTIGO 74.· 

Podem porem, os juizes e tribunaes, por occasiilo de julgar um caso occur
rente, negar applicação a um Decreto do Governo manifestamente illegal, sem con
tudo annullal-o directa ou formalmente. 

ARTIGO 75. 

A disposição do artigo antecedente não comprehende os Decretos antorisados 
pelo Poder Legislativo, 

Salvo: 
§ 1. 0 Se esses Decretos forem expedidos um anuo depois da autorisação legis

lativa . 
§ 2.º Se taes Decretos forem segundos Decretos fundados na mesma autori

sação, já uma vez usada e não prorogada. 

ARTIGO 76. 

E' prohido aos Jmzes e tribunaes : 
§ 1. 0 Pronunciarem decisões em forma geral ou regulamentar sobre os casos 

que julgarem; 
p 3 
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§ 2.º Absterem-se de julg·ar sob o pretexto de que a lei é omissa ou obs-
cura. 

§ 3. 0 Recorrerem ao Governo para intelligencia das Leis que devem applicar. 

ARTIGO 77. 

Quando a Lei é expressa não é licito illudil-a sob o pretexto do seu espi-
rito. 

ARTIGO 78. 

Não se póde distinguir aonde a Lei nilo distingue, nem suppril-a com ex
cepções que ella não contém. 

ARTIGO 79. 

Não se póde raciocinar de um caso para outro senão havendo exactamente 
a mesma ra~ao de decidir. 

ARTIGO 80. 

As Leis penaes, 
As Leis que restringem direitos, 
As Leis que derogam princípios geraes de direito, 
As Leis que derog·am outras Leis, 

·não podem ser entendidas extensivamente, ou além dos casos .que ellas ex
pressamente mencionam. 

ARTIGO 81. 

A Lei geral posterior não cleroga a Lei esp(;cial anterior salvo se for ex
pressa ou nominativa a respeito della. 

ARTIGO 82. 

Quando uma questão não poder ser decidida pela letra, motivos, e espírito 
ela Lei, ou por disposições relativas a casos analogos, elevem os j uizes recorrer aos 
principios geraes do direito até haver providencia legislativa. 
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SECÇÃO II 

Dos oon:flictos de ju.risdicção e attribu.ição occu.rrentes 
na applicação elas Leis. 

Os conflictos sã,o : 
§ 1. º De j urisdicçM 
§ 2. 0 De attribuiçã,o. 

ARTIGO 83. 

ARTIGO 84. 

Os confl.ictos de jurisdicção se dão : 
§ 1.0 Entre as Relações dos districtos; 
§ 2. º Entre os juizes de direito; 
§ 3. 0 Entre os juizes municipaes; 
§ 4. 0 Entre os juizes ou tribunaes civís e os tribunaes militares; 
§ 5. 0 Entre os juízes ou tribunaes civis, e os juízes e tribunaes eccle

siasticos. 

ARTIGO 85. 

O confl.icto de attribuição se da entre a autoridade judiciaria e a autoridade 
administrativa. 

ARTIGO 86. 

Nenhum conflicto póde haver entre a autoridade superior e a, inferior, perten
centes ambas a um mesmo Poder politico. 

ARTIGO 87. 

Nenhum conflicto ele attribuiçã,o póde ser suscitado, qualquer que seja a in
competencia da !J.U toridacle judiciaria, se a sua decisã.o ti ver passado em julgado. 

ARTIGO 88. 

A resoluçao definitiva elos confiictos de jurisdicção compete ao Supremo Tri
bunal de Justiça. 
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ARTIGO 89. 

A resolução provisoria dos conflictos de jurisdicção compete nas províncias ás 
Relações respectivas. 

ARTIGO 90; 

Ao Governo Imperial, ouvido o Conselho de Estado pleno, compete a resolu
ção dos conflictos de attribuição. 

ARTIGO 91. 

Aos Presidentes de província compete a resolução dos conflictos de attribui
ção entre a autoridade judiciaria e a autoridade administrativa provincial tratando-se 
de interesses provinciaes ou municipaes da competencia das Assembléas Provinciaes 
e Gamaras Municipaes. 

§ Unico. Das decisões dos Presidentes de província nesta materia não ha 
recurso para o Conselho ele Estado. 

ARTIGO 92. 

O conflicto de attribuição será suscitado e processado conforme o Decreto n. 124 
de 1842, 

ARTIGO 93. 

Os Presidentes de província continuarão a decidir provisoriamente os confiictos 
de attribuição. 

ARTIGO 94. 

Consideram-se absolutamente fóra da comprehensão do contencioso administra
tivo, e não são susceptiveis de confiicto de attribuição, por pertencerem exclusivamente 
ao Poder J udiciario: 

§ 1. 0 A materia criminal e o processo criminal, assim como as indemnisações 
por delictos ou quasi delictos ; 

Comprehende-se nesta disposição o habeas-corpus, o qual só é susceptivel dos 
recursos que lhe competem, ou do confl.icto de jurisdicçao. 

§ 2. 0 A validade, effeitos, e rescisão dos contratos celebrados com a admi-
nistração publica sobre rendas, obras, e serviços publicas; 

§ 3.0 Todas as questões relativas á 
(a) Propriedade, 
(b) Direitos reaes, 
(e) Posse 
Exceptuado sómente o caso de desapropriação decretada e previamente indem

nisada. 
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A.RTIGO 95. 

Fica entendido que na clisposiçrto do artigo antecedente núo se comprehenclem: 
§ 1. 0 Os emprestimos estrangeiros celebrados com o Governo Imperial; 
§ 2. 0 Os contratos ele fornecimentos para o exercito e a armada celebrados 

em tempo de guerra. 

ARTIGO 96 . 

Estão outrosim absolutamente fóra da competencia dos juízes e tribunaes por 
pertencer exclusivamente ao contencioso aclminisrrativo : 

§ 1. 0 A ma teria ele impostos, seu lançamento e exigibilidade; 
§ 2. 0 A liquidação elo alcance elos responsaveis a Fazenda Publica, e exigibilidade; 
§ 3. 0 As questões sobre o implemento dos contratos de rendas, obras, e ser-

viços publicas. (Art. 94 § 2.º) 

ARTIGO 97. 

As decisões elo Poder Administrativo nos casos do artigo antecedente valem 
como cousa julgada, e 
á autoridade que as 
allegações e as provas 

o Poder Judiciaria na execuçao das ditas decisões remetterá 
deu as contestações que occorrerem, admittindo porém as 
que as partes fizerem. 

ARTIGO 98. 

São isentas de penhora, sequestro ou embargo, a propriedade e rendas 
(a) Do Estado, 
(b) Da província, 
(e) Do municipio . 

ARTIGO 99. 

As sentenças condemnando o Estado, província e município serão levadas ao 
Poder Legislativo para serem attendidas nas Leis de orçamento. 

ARTIGO 100. 

O) contencioso administrativo de que trata o Art. 96 é extensivo nos mesmos 
casos 

§ 1.0 A todos os Ministerios ; 
§ 2. 0 A' Fazenda provincial ou municipal se por Lei provincial ou municipal 

for adoptado. 
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SECÇÃO III 

Da co:inputação dos prazos legaes ou convenoionaes. 

ARTIGO 101. 

Contar-se-ha o tempo para todos os effeitos que delle dependam, por indica
ções correspondentes aos dias, mezes e annos do calendario vulgar, e ás mais di
visões em uso. 

(Art. 8. 0 do Esboço). 

ARTIGO 102. 

O dia será o intervallo inteiro que decorrer de meia noite a meia noite, 
salvo se nas Leis ou nos actos fallar-se do dia para distinguil-o da noite, (Art. 
9.º do Esboço) ou da noite para distinguil-a do dia. 

§ Unico. Neste caso entende-se por noite o intervallo que decorrer desde o 
occaso até ao nascimento do sol. 

ARTIGO 103. 

Os prazos de dias ntto se contar!Lo de momento a momento, nem por horas ; 
correrão da meia noite, em que terminar o dia de sua data. 

(Art. 1 O do Esboço) . 

ARTIGO 104. 

Se antes da meia noite em que começar o prazo de dias, realisar-se o facto 
que dentro delle se devia dar, produzirá esse facto seus effeitos como realisado 
dentro do prazo. 

(Art. 11 do Esboço). 

ARTIGO 105. 

Os prazos do mez ou mezes, e de anno ou annos, terminarão em dia que 
tenha nos respectivos mezes o mesmo numero do dia de ·sua data. 

(Art. 12 do Esboço). 

ARTIGO 106. 

Quando a data do prazo de mez ou mezes fôr dos ultimas dias de um mez 
de mais dias do que o mez em que esse prazo terminar, o ultimo dia do mez 
será o ultimo dia do prazo. 
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AUTIGO 107. 

Quando a data do prazo de anno, ou a do prazo de annos que terminar em 
anno nllo bissexto, fôr a do dia intercalar dos annos bissextos, o ultimo dia de 
Fevereiro será o ultimo dia do prazo. 

(Art. 14 do Esboço). 

ARTIGO 108. 

(')s prazos de uma ou mais semanas terminarão em dia que tenha nas res
pectivas semanas a mesma denominação do dia em que começaram. 

(Art. 15 do Esboço). 

ARTIGO 109. 

Todos estes prazos &ão continuas e completos, devendo sempre terminar na 
meia noite do seu ultimo dia. Nos estabelecidos por Lei, ou pelos juízes, contar
se-hão os dias feriados, a não constar expressamente que o prazo só é de dias uteis . 

(Art. 16 do Esboço). 

A.RTIGO llO. 

Os prazos de hora contar-se-hilo de minuto á minuto. 
011 minutos elevem ser mencionados nos casos em que se manda mencionar 

a hora. 
(Art. 17 do Esboço). 

ARTIGO 111. 

E' prohibido aos Jmzes prorogar on restringir os prazos estabelecidos por Lei, 
ou pela parte, n!lo havendo disposição expressa que a isso os autorise. 

Outrosim lhes é prohibido pronunciar qualquer sancçilo por motivo da aexpiração 
de taes prazos, não havendo igualmente disposição expressa que a tenha decretado. 

(Art. 18 do Esboço). 

ARTIGO 112. 

Do exercício de qualquer acto official fóra dos prazos estabelecidos por Lei 
resultará somente a responsabilidade do funccionario infractor, sem que tags actos 
deixem de produzir seus effeitos em relação as partes. 

(Art. 19 do Esboço). 

A.RTIGO 113. 

As disposições desta seoç!to ser!to applicadas a todos os prazos estabelecidos por 
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Lei, pelos juizes, ou pelas partes; sempre que nas Leis ou nos actos não se dispo
nha de outro modo. 

(Art. 20 do Esboço). 

CAPITULO IV 

ARTIGO 114. 

A prisão fica abolida ern materia commercial ou civil contra nacionaes ou 
estrangeiros. 

ARTIGO 115. 

E' porem mantiíl.a a prisão civil , nos casos : 
§ 1. 0 Da satisfação do dainno proveniente do delicto ; 
§ 2.0 Da multa, não tendo o delinquente meios para a satisfação e para a 

multa. 

ARTIGO 116. 

Nos casos do artigo antecedente, sendo a prisão á requerimento, ou no inte
resse da parte offendida deverá esta prestar alimentos ao paciente como lhe for 
determinado pelo juiz das execuções. 

§ Unico . - Aliás será o réo solto, e não será mais preso pela mesma divida. 

ARTIGO 117. 

Verificada a insolvabilidade elo paciente, será elle solto tendo cumprido metade 
da satisfação ou da multa convertidas em prisão. 

ARTIGO 118. 

Fica tambem abolida a fiança ás custas que a Lei actual impõe ao nacional 
ou estrangeiro não domiciliario .no Imperio. 
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CODIGO CIVIL 

P..A_RTE G-ER_A_..L 

LIVRO I 

TIT-ULO I 

Das -pessoas 

SECÇÃO I 

Das pessoas em geral. 

ARTIGO 1 . 0 

As pessoas civis sito naturaes ou juridicas. 

ARTIGO. 2. 0 

Pessoas naturaes silo todos os entes humanos sem distincçilo de qualidades 
ou de quaesquer accidentes physicos ou intellectuaes. 

ARTIGO 3. 0 

Pessoas juridicas são entes de razão susceptiveis de direitos relativos aos bens. 
p 4 
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ARTIGO 4. 0 

As pessoas naturaes ou juridicas são nacionaes ou estrangeiras. 

SECÇÃO II 

Das pessoas naturaes. 

CAPITUL~ I 

:Oispe>sições p:re1i:r.n.i:n..a:res. 

AH'l'IGO 5. º 

Não ha differença entre nacionaes e estrangeiros para a acquisiçao e exer
c1c10 dos direitos civis. 

( Art. 34 - Tit. unico - Disp. geraes.) 

AH TIGO ''t). 0 

Não tem outrosim influencia alguma quanto á perdai privação ou suspensao 
dos direitos civis o Art. 7. 0 da Constituiçao só relativo aos direitos politicos e á 
plenitude dos direitos individuaes. 

(Arts. 16 e 26 -Tit. unico - Disp. geraes.) 

JC>o estado e capaci.ct.acte das pessoas. 

ARTIGO 7. 0 

O estado e capacidade civil elas pessnas são regulados pelas Leis da nação á 
qual ellas pertencem. 

(Art. 35 -Tit. unico - Disp. geraes.) 

ARTIGO 8. 0 

Todavia o estado e capacidade civil das pessoas serã.o regulados subsidiaria
mente pelo domicilio ou resiclencia : 
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§ 1.0 Quando a pessoa não tiver patria por havel-a perdido em um paiz e 
não havel-a adquirido em outro ; 

§ 2.º Quando a pessoa tiver duas patrias em razão do confiicto, não resol
vido, das Leis do nascünt:nto e origem. 

(Art. 36 -Tit. unico- Disp. geraes.) 

ARTIGO 9. 0 

Dado o confiicto do artigo antecedente a respeito daquelle que nasce no 
Brazil de pai estrangeiro seguirá elle durante a minoriclacle o estado civil ele sen 
pai. 

(Lei 1096 de 1860.-Art. 37-Titulo unico -Disp. gentes.) 

ARTIGO 10. 

O estado das pessoas consiste na qualidaclA que constitue cada uma elas rela
ções da familia e comprehencle não só essa qualidade como todos os effeitos jurí
dicos della. 

ARTIGO 11. 

A capacidade geral para adquirir e exercer os direitos que este Codigo compre
hencle, é inherente a todas as pessoas naturaes. 

ARTIGO 12. 

Esta capacidade só é limitada : 
§ 1. 0 Quanto á acquisição de direitos, pela expressa prohibição legal de adquirir 

certos e determina elos direi tos; 
§ 2. 0 Quanto ao exercício de direitos pelas incapacidades declaradas nos Arts. 15 

e 16, ou pcir Leis especiaes. 

ARTIGO ] 3. 

Completando a pessoa a idade ele vinte e um annos fica habilitada para o exerc1c10 
ele todos actos ela vida civil, sem dependencia de qualquer formalidade ou auto
risação. 

ARTIGO 14. 

Considera-se capacidade especial aq uella que este Codigo outorga antes da idade 
determinada para o exercício dos direitos. 



São absolutamente incapazes: 
§ 1. º As pessoas por nascer ; 
§ 2. 0 Os menores impuberes ; 
§ 3. º Os alienados ; 
§ 4. º Os surdos-mudos; 
§ 5. 0 Os ausentes. 

São relativamente incapazes : 
§ 1. º Os menores puberes ; 
§ 2. º As mulheres casadas ; 
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CAPITUL~ li! 

ARTIGO 15. 

ARTIGO 16. 

§ 3. 0 Os fallido s, por t aes declarados em juizo ; 
§ 4. º Os religiosos professos ; 
§ 5. 0 Os procligos ; 
§ 6. 0 Os cég·os . 

ARTIGO 17. 

Este Cocligo protege os incapazes, supprindo pela representação a sua inca
pacidade, mas não lhes concede o benefici0 de restituição que fica abolido. 

ARTIGO 18. 

Na parte especial deste Codigo se determinará a cornpetencia, exercício, _e 
fórrna da representação dos incapazes . 

SECÇÃO I 

Das pessoas por nascer. 

ARTIGO 19 . 

Sao pessoas por nascer as que já estão concebidas no ventre materno. 
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ARTIGO 20. 

A curadoria das pessoas por nascer sómente é necessaria : 
§ 1. 0 Quando ellas tiverem alguma doação ; 
§ 2. º Quando forem herdeiros ou leg·atarios. 

ARTIGO 21. 

Cessará a curadoria das pessoas por nascer havendo o parto, ou antes deste, 
logo que termine o maximo tempo da duração da prenhez em relaçfio ao tempo 
do facto, ou acto, de que clerivar a acquisição. Art. 146 

SECÇÃO II 

Do![; nienores. 

ARTIGO 22. 

São menores as pessoas de um ou outro sexo que nilo tiverem a idade de 
vinte um annos completos. Art. 13 

ARTIGO 23. 

Sfio impuberes os menores que ainda não tiverem a idade de quatorze annos 
completos. 

ARTIGO 24. 

Silo puberes os menores que tiverem mais de quatorze annos. 

ARTIGO 25. 

Cessará a incapacidade dos menores : 
§ 1. 0 Pela maioridade (Art. 13) ; 
§ 2. • Pela emancipação antes da maioridade . 

ARTIGO 26 . 

A emancipação dos menores de ambos os sexos é de pleno direito no caso 
de casamento. 

§ U nico. Póde ser concedida pelo pai ou pela mãi sendo o pai fallecido, se 
o menor tiver desoito annos completos. 
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ATTIGO 27. 

A emancipação pelo casamento não depende ele qualquer formalidade ou au
torisação, mas resulta do simples facto do casamento, comtanto que este tenha 
sido autorisado como neste Codig·(I se exige. ' 

§ Unico. A emancipação por outorga do pai ou da mãe consiste nt1 declaração 
de um ou outro perante o juiz ele orphãos e inscripta uo registro publico. 

ARTIGO 28. 

A nullidade do casamento induz a ela emancipação, mas não prejudica aos 
terceiros, em quanto a sentença que a decretar não fôr inscripta no registro. 

ARTIGO 29. 

A emancipação é irrevogavel e produzirá seus effeitos ainda que os casados 
viuvem sem filhos antes da maioridade . 

ARTIGO 30. 

Casando os menores de um ou outro sexo sem as autorisações exigidas neste 
Codigo, não entrarão antes da maioridade na posse e administração dos seus bens 
mas serão reputados incapazes como se não fossem casados. 

Não ha meio de supprir a falta desta autorisação. 

ARTIGO 31. 

Posto que fiquem emancipados não poderão os menores exercer os actos que 
na parte especial deste Codigo, ou lhe são prohibidos, ou só permittidos com au
torisação do juiz. 

ARTIGO 32. 

A incapacidade de que trata o artigo antecedente quanto aos casados, refere-se 
unicamente ao marido menor, e a mulher menor quando viuva ou separada de 
bens. 

ARTIGO 33. 

Se alguma cousa fôr devida ao menor com a clausula de . só poder havel-a 
quando tenha completa e legitima idade, a emancipação não influirá nessa clau
sula. 
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SECÇÃO-O 

Dos alienados. 

ARTIGO 34. 

Ningnem sera havido por aliemcclo para que se lhe clê representaçrí.o sem que 
a alienaçao tenha sido declarada em juizo. 

ARTIGO 35. 

Consideram-se alienadas as pessôas de um ou outro sexo em estado habitual 
ele mania, clemencia, imbecilidade, ainda que tenham lucidos intervallos, ou a mania 
pareça parcial. 

ARTIGO 36. 

Nlio fazem presumir alienaçlio mental : 
Nem a velhice por si só ; 
Nem qualquer enfermidade perpetua ou duradoura, 
Nem o desregramento dos costumes, ou embriaguez habitual. 

ARTIGO 37. 

Nos casos urg·entes que nlio admittem demora, podera o juiz antes da decla
raçlio definitiva de alienaçlio 

§ 1. 0 Pôr em sequestro o alienado, fazendo-o recolher a algum hospício ou asylo 
publico 011 privado. 

§ 2. 0 Arrecadar todos os bens entregando-os a um curador provisorio para 
guarclal-os e administral-os até á definitiva cleclaraçlio ela alienaçlio. 

ARTIGO 38. 

Cessa a incapacidade dos alienados e o respectivo sequestro (se tiver sido 
necessario) pelo seu complf~to restabelecimento que tambem sera declarado por via 
ele sentença mediante os necessarios exames ele sanidade e intervençlio elos repre
sentantes do alienado. 

ARTIGO 39 . 

Nlio só a sentença da declaraçlio ela alienaçlio mental como a da cessaçlio da 
incapa.cidacle do alienado para valerem contra terceiros elevem ser inscriptas no 
registro . 
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ARTIGO 40 . 

O conjuge nl1o divorciado, qualquer parente do alienado, o ministerio publi
co, o consul sendo o alienado estrangeiro, o proprio alienado, podem reclamar 
contra a continuação elo sequestro pessoal e incapacidade elo mesmo alienado, alle
gando completo restabelecimento. 

ARTIGO 41. 

O juiz devera com urgencia providenciár sobre a reclamação, procedendo ao 
exame de sanidade e diligencias necessarias, sendo ouvidos outros medicas que não 
os do hospicio ou asylo em que estiver o alienado, os quaes todavia deverl1o prestar 
todas as informações. 

ARTIGO 42. 

A reclamaçao nrto podera ser repetida senllo quatro mezes depois ela sentença 
que tiver julgado improcedente a reclamação anterior. 

SECÇÃO-D 

Dos surdos-mudos. 

ARTIGO 43 . 

Os surdos-mudos nrto serao havidos por absolutamente incapazes senrto quahclo 
nílo souberem exprimir-se por escripto. 

ARTIGO 44. 

A declaraçao judicial só tera por objecto o requisito do artigo antecedente. 

SECÇÃO-E 

Dos ausent,e s . 

ARTIGO 45. 

Este Codigo distingue: 
§ 1. º A ausencia presumida, isto é, a ausencia com presumpção da existencia 

do ausente; 
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§ 2.º A ausencia declarada, isto é, na incerteza da existencia do ausente; 
§ 3. 0 A ausencia definitiva, i~to é, CQm a presumpção da morte do ausente. 

ARTIGO 46. 

A a usencict presumida conesponde á curadoria provisorin .. 

ARTIGO 47. 

A ausencia declarada ,;orresponde ú curadoria definitiva com posse dos bens 
do ausente. 

ARTIGO 48. 

A ausencia definitiva corresponde á successrro elos bens do ausente com a 
propriedade revog·acla . 

ARTIGO 49. 

Dá-se a ausencrn presumida desapparecendo a pessoa do seu domicilio, ou 
residencia habitual, sem saber-se clella. 

ARTIGO 50. 

A ausencia é cleclarnda llurnndu ella µor e::; paço ele seis annos consecutivos, 
quer a pe;;.;soa clesapparecicla tenha, quer nao tenha pl'Ocu raclor : 

§ Unico. Esses seis anno;;.; serão contados, ou elo primeiro dia ela ausencia, se 
do ausente nunca se tev e noticia, ou da data ela ultima noticia. 

AUTIGO 51. 

A ausencia definitiva com successrw pl'Ovisoria é decretada, decorridos vinte 
anno::; depois da ausencia declarada, ou noventa annos desde o nascimento do ausente. 

AUTIGO 52. 

Sendo a ausencia presumida deve o JUIZ nomear curador provisorio que re
presente o ausente e administre seus bens. 

Nrw havera, vorém, curadoria provisoria se o n,usen te ti ver deixado procurador 
ou conjug·e que administre os se u:;; bens. 

p 5 
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ARTIGO 54. 

Cessa a disposição do artig·o antecedente: 
§ 1. 0 Se o procurador DfLo poder, ou nilo quizer, aceitar o mandato, ou nelle 

continuar. 
§ 2. 0 Se a procuraçilo ni'.Lo estiver . em fórm a leg·al. 
§ 3. 0 Se o procurador vem a fallecer, ou se tambem se ausenta, sem ter sub

stabelecido a procuraçilo, ou se tendo-a substabelecirlo nüo estava para isso autori 
sado com poderes especiaes. 

ARTIGO 55 . 

Sendo a procuração insufliciente poderá o juii suppril-a com os poderes nc
cessarios para a administraçilo da curadoria provisoria. 

ARTIGO 56. 

Tambem não sera necessaria a curadoria provisoria 
§ 1.0 Se os bens elo ausente forem apoiices da divida publicê:L; 
§ 2. 0 Se os bens elo ausente forem preclios rusticos ou urbanos, achando -se 

por qualquer titulo na posse ela m es ma pessoa a quem o ausente a deixo u , 
(a) Salvo se os pi;eelios urbanos estiverem ar ruinados ; 
(b) Salvo se os preclios rusticos estiverem sem cultura. 

ARTIGO 5'/. 

Nilo havendo cmadoria provisor ia (Art. 56), rnas sendo o ausente interes::;ado 
em alguma herança, por qualquer ir:odo, ser·-lhe-ha nomeado um curador especial 
para que o represente, e receba o que lhe pertencer. 

c\.llTIGO 58. 

Outrosim, e nao havendo curadoria provisoria, o ansente terá um curador es-· 
pecial que o represente em qualquer acção ou prnceclim ento j uclicial üepois el e c1 -
taclo o mesmo ausente por edital, e d t; julgada a ausencia para es te effe ito. 

ARTIGO 59. 

O juiz providenciara sobre a conservaçao elos bens desamparados, pertencentes 
aquelle que, posto não ausente no sentido do Art. 45, se acha dentro ou fóra do 
Imperio em lug·ar certo, sem deixar procmador, ou conju g ue que administre os 
ditos bens. 

E' applicavel a disposição do Art. 56 aos bens desamparados ele que trata 

este artigo. 
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AHTIGO 60. 

A representaçao dos ausentes em todos os casos cessa : 
§ 1. 0 No caso do seu comparecimento pessoal; 
§ 2.° Comparecendo procurador seu sufficiente e legalmente autorisado. 
§ 3. 0 Pela certeza da morte do ausente . 

ARTIGO 61. 

A curadoria prov isoria termina desde que é decretada a curadoria definitiva 
ou a successão provisoria, e a curadoria definitiva termina desde a successão pro
visoria. · 

ARTIGO 62. 

Para ter lugar a curadoria definitiva não é necessario que tenha havido cu
radoria provisoria, nem , outrosinl., para haver a s ucces.sao provisoria é necessario 
que ella ;oeja precedida da curad )l'ia definitiva. 

. O tempo da ausencia determina qual é a providencia cabível. 

AHTIGO 63. 

Na parte especial deste Codigo serao reguladas a curadoria provisoria ou 
definitiva, e a !mccesOJão provisoria, ou defin-itl va, assim como os effeitos e relações 
dellas, e se determinará quaes as pessoas competentes para requerel-as e exercel-as, 
qual o seu processo e publicidade . 

,;; 

SECÇÃO -F 

.Das mulheres casadas. 

ARTIGO 64 . 

Desde o dia da celebração do casamento, seja qual fõr o seu reg·irnen, co
meça a incapacidade e r epresentação elas mulheres casadas . 

(Art. 130 do Esboço) . 

ARTIGO 65 . 

. Cessa essa incapacidade : 
§ l." Pela clissoluç~Lo do casamento em razão ela morte elo marido desde o. dia 

desta ; 
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§ 2. 0 Pela nullidade elo casamento em virtude de sentença, desde o dia em 
que esta passar em julgado. 

§ 3. º Havendo divorcio perpetuo com separação de bens, desde o dia em que 
a respectiva sentença passar em julgado ; 

§ 4. º Pela alienação mental do marido se a curadoria fôr deferida á mulher. 

ARTIGO 66. 

As mulheres casadas serão exclusivamente representadas por seus maridos , 
quando estes as ntio autorisarem, ou não as autori rrnr o juiz. 

(Esboço Art. 48). 

SECÇÃO-G 

Dos Callidos. 

ARTIGO 67. 

Começa a incapacidade dos falliclos desde o dia em que a sentença ela decla
ração da fal!encia fôr transcripta no registro. 

(Art. 132 do Esboço). 

ARTIGO 68. 

Cessa a mesma incapacidade : 
§ 1. 0 Se houver concordata, desde o dia ela sentença que a homologar, SCLlvas 

as restricções que ela mesma concordata constarem. 
§ 2. º Desde o dia do despacho que declarar ultimada a liq nidação da massa 

fallida e sua distribuição, ainda que os falliclos não paguem integralmente, ou não 
obtenham quitação ele seus credores. 

(Esbogo Art. 133). 

ARTIGO 69. 

A cessação da incapacidade elos fallià.os por qualquer das causas do artigo 
antecedente é independente ela rehabilitação, de que trata o Codigo Commercial, 
e a falta desta só impedirá a profissão habitual do Commercio e outras faculdades 
que nao são reguladas por este Coclig·o. 

(Esboço Art. 134). 
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SECÇÃO-H 

Dos religiosos. 

ARTIGO 70. 

Começará a incapacidade dos religiosos de ambos os sexos · desde D dia da 
sua profissão solemne em instituto monastico. approvado pela Igreja Catholica, com -
fanto que essa profissão seja valida. 

(Esboço 135). 

ARTIGO 71. 

Cessará essa incapacidade : 
§ 1.0 Se a profissã.o for annullacla, desde o cli.a em que passar em julgado a 

respectiva sentença de nulliclade. 
§ 2. 0 Desde o dia ela secularisaç.ilo elos religiosos que houverem obtido rela

xacão de seus votos. 
(Es baço 136) . 

ARTIGO 72. 

A nullidacle da profissão habilita para reclamar todos os direitos, de que as 
partes tenham s ido privadas por motivo ela profissi1o apparente, emquanto estes di
reitos não houverem prescripto. 

(Esboço Art. 137). 

ARTIGO 73 . 

Os religiosos seculal'isados não poderão reclamar direito algum sobre bens, 
que antes ela profissão possuíram e renunciaram, ou que poderiam ter adquirido, 
se não houvessem professado. 

(Esboço 138). 

SECÇÃO-! 

Dos prodigos. 

ARTIGO 74. 

O prodigo será pelo Juiz declarado relativamente incapazLou inhabil, sómente 
para exercer, sem um curador, os actos seguintes: 



. § 1. 0 Transferir ; 
§ 2. 0 Emprestar; 
§ 3. 0 Dar quitaçao; 
§ 4.0 Alienar; 
§ 5.0 Hypothecar; 
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§ 6.0 Demandar ou ser demandado ; 
§ 7. 0 Praticar em geral qnalquer acto qne nao seja ele s imples adrninü;Lraçã.u. 

ARTIGO 75 . 

Esta incapacidade relativa só mente se dá existindo conj11g·e, ascernlenLes le
g ítim os, descendentes legítimos. 

ARTIGO 76. 

Só póde ser dununciarla, ou promovida, pelas sobreclitas pessoas. 

ARTIGO 77. 

Ces:;ará esta incapaciuacle cessando a cau:;a delta. 

ARTIGO 78. 

A nulliclacle elos actoB exe rcidos pelo prodig-o, depois de declarada a sua in
c;:i,pacitlade, só pócle ser opposkL p or elle mesmo ou pelas pessoas designadas n o 
Art . 75. 

CAPITUL~ iil 

:O.a fami.1i.a. 

ARTIGO 79. 

Entender-se-ha por familia o complexo ele indivicluos de um e outro sexo, 

que são n est e Codigo considerados como parentes . 
(Esboço Art. 139). 

ARTIGO 80. 

Quando não se tratai· de pessoas ou de direitos em geral, m as de pessoas 
determinadas, entender-se-ha por familia o complexo ele . individuas de urn e outro 
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sexo, que vi verem na mesma casa, o 11 em cli versa, sobre a protecç1l.o ele um pa1 
de familia. 

(Esboço 140). 

Ait1'IGO 81. 

O parentesco ou é por consang-uiuíclacle on por atliniclacle. 
Sao parentes ]JOr consang·uíniclade os inclivicluos de um e outro sexo que pro

cedem de um tronco commum. 
(Esboço 141). 

AltTIGO 82. 

Silo parnntes por affiniclade os parentes consanguíneos de um dos conjuges 
em relaçao ao outro conjuge. 

(Art. 142 Esboço). 

ARTIGO 83. 

Distinguir- se-ha o parentesco por linhas, e contae-se-lrn por gráos, conforme 
n es te Codigo se determ ina, pal'a todos os eífeitos declarados nas Leis . 

(Esboço Art. 143). 

AltTIGO 84 . 

ExceptmH;e da regrn do lLrtig·o antecedente a computaçao dos gráos ele pn
n; ute::; co applicacla aos impedimentos do casamento , quando a dispensa des tes fôr 
requerida á Igreja Catholíca. 

Sómente neste caso a computação far-se- ha, como até agora, ele conformiclacle 
com o Direito Canonico . 

.-UlTIGO 85. 

Entencler-se-ha por linha toda a sene dos parentes, 
outros, ou só porque procedem ele um tronco commum . 

(Art. 105 Esboço). 

AHTIGO 8ô . 

\ 
ou ~rocedam uns dos 

. Entencler-se-ha por gráo cada urna das g·ernções de r1ue se compõe cada uma 
elas linhas. 

(Esboco Art. 146) . 
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ARTIGO 87. 

Quando a linha fô1· de uma serie ele parentes, que proceriern uns dos outros, 
terá o n .ôrne de linha recta. 

Quando fõr ele uma serie ele parentes, que nüo procedem uns dos i)utros, mas 
só porque procedem ele um tronco cornrnurn, terá o nome ele l'inha collateral . 

(Art. 148 do Esboço). 

ARTIGO 88. 

Quando a linha rechi fôr considerada em relaçã,o aos parentes, que procedem 
de um individuo della, terá o nome de linha descendente. 

(Art. 148 do Esboço). 

ARTIGO 89. 

Quando a linha recta fôr considerada em relaçã,o aos parentes, ele quem pro:.. 
cede um individuo della, terá o nome de linha ascendente. 

(Art. 149 Esboço). 

A 

Do parentesco por consanguinidade. 

AitTIGO ÜÜ. 

Na linha recta, ou seja descendente ou ascendente, a proximidade do paren
tesco coutar-se-ha pelo numero de gTáos, sendo, na linha descendente, o filho pa
rente elo pai em primeiro gráo, o neto em segundo, o bisneto em terceirn, e as
sim por diante; e, na linha ascendente, sendo o pa i I"l-l ciprôcamente parente elo filho 
em primeiro grao, o avô em segundo, o bis-avô em terceiro, e assim por diante. 

(Art. 150 Esboço). 

AI\TIGO 91. 

Na linha collateral a proximidade elo parentesco tambem contar-se-ha pelo nn·· 
mero dos gráos, quer de um quer de outro lado, senclo os irmu.os reciprocamente 
parentes em seg·undo gráo, os filhos de irmãos (primos irmãos) reciprocamente pa-
1·entes cm 4. 0 gráo, e assim por diante. 

(Esboço Art. 151). 
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ARTIGO 92. 

Se na linha collateral os gráos nao forem ig·uaes contar-se-ha do mesmo modo, 
pelo numero de gráos, quer de um, quer de outro lado; sendo o sobrinho parente 
do tio ou tia em 3. 0 gráo, e assim por diante. 

(Art. 152 Esboço). 

ARTIGO 93. 

A computaçilo elos graos da linha recta, ou esta seja descendente ou ascen
dente, nao tem limit,e alg·tim, e far-se-ha até onde fôr Iiecessario. 

(Art. 153 Esboço). 

ARTIGO 94. 

A computação da linha collateral só far se-ha até o 10.0 g-ráo, alem elo qual os 
indivíduos nilo serilo considerndos parentes, embora procedam ele um tronco commum. 

(A.rt. 154 Esboço). 

Aln'IGO 95. 

A qualificação de legítimos é correlativamente applicavel a todos os individuos 
ela linha recta, ou collateral, que tiverem entre si paeentesco legitimo, isto é, deri
vada G.e casamento valido, ou putativo, segundo as disposições deste Coclig·o. 

(Art. 155 Esboço). 

ARTIGO 96. 

São filhos legítimos os concebidos durante o casamento valido ou putativo de 
seu pai e mãi ; e bem assim os legitimados por subsequente casamento, isto é, por 
casamente ele seu pai e mili posterior á concepção. 

(Art. 156 Esboço). 

ARTIGO 97. 

Os irmllos se distinguem em bilatentes e unilateracs. 
São irmãos bilateraes os que procedem do mesmo pai e da mesma mai. 
Sao irmãos unilateraes os que procedem do mesmo pai, ma:; de mais di

versas, ou da mesma mai, mas de pais diversos. 
(Art. 15'7 Esboço). 

ARTIGO 98. 

Quando os irmãos unilateraes proceclernm um mesmo pai, terão o nome .de 
irmãos parternos. 

Quando procederem de uma mesma m:li, terão o nome ele irmãos maternos. 
(Art. 158 elo Esboço). 

l' 6 

.. 
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B 

Do parent,esco por affinidade. 

ARTIGO 99. 

A proximidade do parentesco por a:ffinidade conter-se-ha pelo mesmo numero 
de gráos, em que cada um dos conjuges estivei· para os seus parentes por consi
gninidade. 

(Art. 159 Esboço). 

ARTIGO 100. 

Na linha recta, ou seja descendente ou ascendente, o genro ou nora em re
lação ao sogro ou sogra estão reciprocamente no mesmo gTáo, em que o filho ou 
filha em relação ao pai ou mãi, e assim por diante. 

(Art. 160 Esboço). 

ARTIGO 101. 

Na linha collateral os cunhados ou cunhadas entre si estão no mesmo gTao, 
e::n que entre si estão os irmãos ou irmãs, e ássim por dianta, ou 0eja a linha 
igual ou desigual. 

(Art. 161 Esboço). 

ARTIGO 102. 

Se houve um precedente casamento, o padrasto ou madrasta em relação aos 
enteados ou enteadas estão reciprocamente no mesmo gráo, em que o sogro ou 
sogra em relação ao genro ou nora. 

(Art. 162 Esboço). 

ARTIGO 103. 

O parentesco por affinidade não induz parentesco alg·um para os parentes 
consanguíneos ele um elos conjuges em relação aos parentes consanguíneos do outro 
conjuge. 

(Art. 163 Esboço). 

AltTIGO 104.' 

O divorcio temporario ou perpetuo, não exting·ue o parentesco por affinidacle, 
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e nem mesmo o extingue a dissolução do casamento por morte de um dos con
juges, tenham ou nao ficado filhos. 

(Art. 164 Esboço). 

ARTIGO 105. 

Extinguir-se-ha, porém, o parentesco por affinidade se o casamento vier a ser 
annullado, salvo se fôr putativo. 

Quando não fô1· putativo só haverá parentesco por affinidadc illegitima. 
(Art. 165 Esboço). 

e 

Do parentesco illegitimo. 

ARTIGR 106. 

Os parentes illegimos não fazem parte da familia dos parentes legitimas. 
Pódem, porém, adquirir alguns dos direitos das relações de familia, nos casos 

e pela fórma que este Codig·o determinar. 
(Art. 166 Esboço). 

ARTIGO 107. 

São parentes illegitimos por consanguinidade, os desig·nados no Art. 81, quando 
procedem, por urna ou mais g·erações, de qualquer coito fóra elo casamento. 

(Art. 167 füboço). 

ARTIGO 108. 

São parentes illegitimos por affinidade : 
§ 1. 0 Os consanguíneos legitimas ou illegitimos quem teve coito fóra do ca

samento, em relaçt"LO ao outro copulante . 
§ 2. 0 Os consanguineos illegitimos de um elos conjuges em relação ao outro 

conjuge. 
(Art. 1681 Esboço) . 

ARTIGO 109. 

Os filhos illegitimos se distinguem em natiiraes e de coito damnado. 
Todos os que não forem ele coito damnado serão havidos por filhos naturaes. 
(Artigo 169 Esboço) . 



- 44 -

ARTIGO 110. 

Quando os filhos naturaes forem reconhecidos em fórma legal, por seu pai, 
ou po1· sua mã-i, ou por ambos, terrw a clenominaçã-o ele filhos naturaes reconhe
cidos. 

(Art . 170 Esboço) . 

ARTIGO 111. 

Sã-o filhos de coito clamnaclo sómente os advlter·inos, os 'incestuosos e os sac1·i-
legas. 

(Art. 171 Esboço). 

ARTIGO 112. 

Sã-o filhos aditlterinos os que procedem do coito de pessoas que, ao tempo ela 
concepçã-o, eram casadas com outrem, ou ambas, ou sómente uma dellas, salvo 
se esses filhos procederem ele casamento putat-ivo. 

(Art. 172 Esboço). 

ARTIGO ll3. 

São filhos incestuosos os que procederem elo coito ele parentes em g·ráo prohi
biclo para casar, que por este Cocligo nã-o é susceptível ele dispensa. 

(Esboço Art. 173). 

ARTIGO 114. 

Silo filhos sacrílegos os que procedem elo coito ele pai clerigo de ordens 
maiores, ou de pessoa, pai ou mai, ligada por voto solemne de castidade em 
ordem religiosa approvacla pela Igreja Catholica. 

(Esboço Art. 174) . 

CAP!TUL~ V 

Jr:lc:> ctc:>m:ic:i1:iC> e resi.cte:n..o:i.a,. 

ARTIGO 115. 

Domicilio, segundo este Codigo, é a relaçã-o juridicft enti·e a pessoa e o lugar 
no qual, em geral, esta exerce os seus dirbitos e cumpre as suas obrigações . 
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ARTIGO 116. 

O lugar que constitue o domicilio ela pessoa civil é o ela sua resiclencia per
manénte . 

ARTIGO 117. 

Resiclencia é o facto ela habitaçilo em qualquer lugar, quando não acompa
nhada ela in tencrro ele permanencia. 

AHTIGO 118. 

A residencia equivale ao domicilio: 
§ 1. 0 Para aquelles que não tem domicilio no Imperio ; 
§ 2. º Para aq uelles cujo domicilio é desconhecido, ou clüvidoso. 

All TIGO 119. 

O lugar em que a pessoa é encontrada equivale á resiclencia para a quelles 
que i1ão tem residencía em parte alguma, 011 a tem alternadamente em mn:=t, ou 
outra parte, sem escolher qualquer clellas. 

ARTIGO 120. 

Nilo ha senilo um domicilio geral, e aquelle que não o tiver, ou tiver mai s 
de um, sujeita-se ás consequencias dos artig·os antecedentes (118 e 119) . 

ARTIGO 121. 

O domicilio ou é necessario, 011 voluntario. 

ARTIGO 122. 

O domicilio necessario é fixado pela Lei e cessa com a causa que o deter-
mma. 

Este domicilio está expressamente determinado nos artig·os seguintes ( 123 
a 131). 

ARTIGO 123. 

Os menores tem o mesmo domicilio de seus pais, mãis, ou tutores . 

ARTIGO 124. 
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ARTIGO 125. 

A mulher que não está legalmente separada de pessoa e bens, tem o domi
cilio de seu marido, e o conserva depois ele viuva, se não adquirir ou trn domi
cilio. 

ARTIGO 126. 

As pessoas ele serviço domestico, industrial, ou agrícola, clepenclentes e ag
gTegados, tem o mesmo domicilio claquelles fL quem habitualmente servirem, ou 
com quem se acharem, uma vez que residam na mesma habitação, ou em habita
ção accessoria. 

Cod.-Esb.-176 § 2. 0 

ARTIGO 127. 

Os empreg·aclos publicas tem o seu domicilio no lugar em que exercem suas 
funcções, salvo se estas funcções forem temporarias, periodicas, ou ele mérn com
missão. 

ARTIGO 128. 

Os militares tem seu domicilio no lug·ar onde estiverem prestando serviço, 
ou onde seu corpo ou regimento estiver aquartelado . 

ARTIGO 129. 

Os marítimos com praça na armada tem domicilio na Côrte do Rio de Janeiro. 
Os que pertencerem á tripolaçrro dos navios de commercio, ou de barcos cos

teiros, tem dornicillo na povoaçao á q ne pertencem os cli tos navios on barcos. 

ARTIGO 130. 

Os condemnaclos á prisão ou degrêclo tem domicilio na cadêa, ou lugar, onde 
estiverem cumprindo a pena; não tendo elles familia, estabelecimento permanente, 
ou assento principal de seus negocios no lugar elo domicilio anterior. 

(Esboço Art. 176). 

ARTIGO 131. 

Os condemnados a desterro tem domicilio no lugar elo seu domicilio anterior, 
que continuarão a consenar. 

(Esboço 176 § 6. 0
) . 
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ARTIGO 132. 

O domicilio voluntario consiste na intençao ele permanecer no lugar ela resi
clencia, dentro ou fóra elo Irnperio. 

AltTIGO 133. 

A prova da intençao de permanencia, e as circumstancias que a induzem, 
serao desenvolvidas no Cocligo elo Processo. 

AUTIGO 134. 

Além elo domicilio legal cletermirrndo pela vontade elas pessoas, podem ellas 
tf1mbem escolher um domicilio especial para o exercicio ele certos direitos e preen
chimento ele certas o brigaçües expressamente determinadas. 

Este domicilio se chamará elâto . 

ARTIGO 135. 

O domicilio eleito nao se presume; depende ele documento escripto, e ha ele 
ser designado pela parte, e nao deixado á escolha ele outrem. 

AllTIGO 136. 

Os effei tos elo elo micilio constam de cli versas disposições deste Cocligo e elo 
respectivo Cocligo do Processo Civil. 

CAP!TUL~ V! 

:x::>o pri.:n.cip:io e fim cta. e=.iste:n.o:ia ctas pessoas 
2:!..a°1;'t.:l.raes. 

ARTIGO 137. 

Desde a concepção no ventre materno, e antes do seu nascimento, a pessoa 
é havida por nascida tanto quanto o seu interesse o exige. 

AU'l'IGO 138. 

A acquisiçrro de direitos só ficará irrevogavel se os nascituros nascerem com 
vida, isto é, se a manifestarem, ainda que pot· instantes, depois de completamente 
separados elo sua mãi. 

(Esboço Art. 222). 
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ARTIGO 139. 

Nascendo com vida, nos termos do Artig·o antecedente, não se fará distinc
ção entre o nascimento espontaneo, e aquelle que fõ1· obtido por ·operação ci
rurgica. 

ARTIGO 140. 

Tambem nilo importal'á que os nascidos com vida tenham impossibilidade de 
prolongal-a, e que pernçam log·o uepoi,,; elo . nascimento, ou por nascerem antes elo 
tempo, ou por q ualquE:r vicio de organisação. 

(Esboço 224). 

AHTIGO 141. 

Heputal'-Se -lrn r:omo certo o nascimento com viela, quanclo testemunhas pre
sentes ao parto ti verBm clistinctamente ou viclo a respiração elo nascido, sua vóz, 
ou tiverem observado quaesquer outros signaes de viela. 

(Esboço 225). 

ARTIGO 142. 

Se nascerem mortos por aborto, ou se morrerem no ventre materno, ou an
tes que ele sua mãi sejam completamente separados, serã.o considerados como se 
em tempo nenhum houvessem existido, resolvendo-se por este facto os direitos que 
tiverem adquirido. 

(Esboço 226). 

ARTIGO 14:3 . 

Estes direitos que não chegaram a ser irrevogavelmente adquiridos, reverte
rao ou passarão para quem ele direito fôr, segundo as disposições deste Codigo . 

(Art. 227 Esboço). 

AHTIGO 144. 

Du viclanclo-se ele terem nascido vi vos, ou mortos, presumir-se-ha q ne nasce
ram vivos ; incumbindo o onus da, prova a quem allegar o cont1·ario. 

(Art. 228 do Esboço). 

AHTIGO 145, 

A ep0cha da concepçi:'to elos que nascerem v1 vos fica fixada em todo o es
paço ele tempo comprehencliclo entre o rnaximo e minimo ela cluraçao ela prenhez. 

(Art. 229 Esboço). 
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ARTIGO 146. 

Presumir-se-ha que o maximo tempo da duraçllo da prenhez é o de dez me
zes, e o minimo de seis mezes a contar do dia do nascimento. 

(Esboço Art. 230). 

ARTIGO 147. 

A presumpção elo artigo antecedente não . admitte prova em contrario. 

ARTIGO 148. 

Os nascimentos e obitos, assim como os casamentos, serão provados pelo re
gistro publico, que na sua -Parte Especial- este Codigo estabelece, e onde se de
termina a prova subsidiaria desses factos, em quanto não houver, ou quando fôl' 
omisso o mesmo registro publico. 

SECÇÃO 3: 

Das pessõas juridica•·· 

ARTIGO 149 . 

As pessoas jurídicas sao privadas ou publicas. 

ARTIGO 150. 

As pessoas juriclicas privadas são : 
§ 1. º As sociedades civis ou comrnerciaes, as q uaes se reger rio pelas dispo

sições da -Parte Especial- deste Oodigo e pelas do Codigo Commercial sobre o con
trato de sociedade ; 

§ 2. 0 As heranças jacentes que tambem serão reguladas pelo que a respeito 
dellas se dispõe na-Parte Especial-deste Oodigo. 

ARTIGO 151. 

Entre as sociedades civis ou commerciaes se comprehendem as anonymas, ou 
em commandita por acções, exceptuadas as que, em razão do seu objecto, são con
sideradas publicas pelos artigos seguintes. 

ARTIGO 152. 

As sociedades civis ou commerciaes consideradas pessoas jurídicas privadas 
(Art. 150) existem em vii'tude de seus contratos deyidamente registrados, e não 
dependem de autorisaçilo do Governo . 

p 7 
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ARTIGO 153. 

São _pessoas juridicas publicas, as quaes fazem o objecto principal desta 
secção: . 

§ 1. º O Estado, 
A província, 
O município, 
A Corôa; 
§ 2. 0 As fundações relig·iosas, ou pias, scientificas, ou litterarias, e os estabe

lecimentos de utilidade publica reconhecida, existentes no Imperio, comtanto que 
tenham . patrimonio seu, e não subsistam só com a subvenção do Estado. 

As fundações dependem de confirmação quando o fundador não fôr o Estado. 
§ 3. º As corporações religiosas oll pias, scientific11,s ou li tterar:as, e associa

ções ele utilidade publica, existentes no Imperio, com tanto que tenham patrimonio 
e sejam legalmente autorisaclas; 

§ 4 .. º As sociedades anonymas, ou em commanclita por acções, que tiverem 
por objecto: 

Bancos ele emissãô, caixas economicas, estradas de ferro, navegação a vapor, 
seguros; uma voz que sejam autorisaclas. 

Estas sociedades se regerão pelo Cocligo Commercial e Regulamentos privativos. 

ARTIGO 154. 

As pessoas juriclicas publicas são comprehendiclas neste Cocligo sómente em 
razão dos seus direitos relativos aos bens. 

ARTIGO 155. 

A autorisação legal que o Art. 153 exige para que as fundações, corporações, 
e sociedades constituam pessoa jurídica, é individual, ou em fórma geral para 
cada classe clellas. 

ARTIGO 156. 

São corporações de mão morta as fundações, ou corporações, de duração illi
mi tada, e tendo patrimonio seu, ás quaes é prohibido alienar sem autorisação elo 
Governo os immoveis que ja possuem, ou que ele futuro vierem a adquirir por dis
pensa. especial do Poder Legislativo. 

(Esboço Art. 281). 

ARTIGO 157. 

As pessoas jurídicas tem a mesma capacidade que este Codigo confere ás 
pessoas naturaes, salva a restricção legal ou convencional, 011 a incompatibilidade 
que provém da natureza clellas. 
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ARTIGO 158. 

As pessoas jurídicas são representadas por aquelles, a quem collectiva ou in
dividualmente, sob qualquer denominaçí1o, esta qualidade é confiada, ou pela Lei, 
ou pelos estatutos e compromissos, ou pela eleiçí1o dos membros dellas, ou por 
nomeação de suas administrações. 

ARTIGO 159. 

Reputar-se-hã.o actos elas fundações, ou das corporações, os dos seus repre
sentantes legaes, sendo q ne não excedam os limites do seu ministerio. 

Em tudo que excederem só produzirí1o effeitos contra esses representantes. 
(Esboço, 290). 

ARTIGO 160. 

Se os poderes desses representantes não houverem sido expressamente desig
nados nos respectivos estatutos, ou compromissos, ou nos instrumentos que os au
torisarem, decidir -se-ha sobre a validade dos actos, applicando-se as regras communs 
do mandato. 

(Esboço, 291). 

ARTIGO 161. 

Os estatutos, ou t;Ompromissos, das corporações, tem força obrig·atorüt para 
todos os seus membros, e aquelle que contravier ficará sujeito ás penas que os 
mesmos estatutos irnpozerem, salvo seu direito ele recorrer á autoridade competente . 

(Esboço art. 292). 

ARTIGO 162. 

Os negocios ordinarios e extraordinarios dessas corporações serão resolvidos 
como em seus estatutos ou compromissos, estiver providenciado. 

Em falta dessa providencia, observar-se-ha o seguinte: 
§ 1.0 Não haverá reunião legal sem que se apresente metade mais um elos 

membros que, pelos estatutos ou compromissos, tenham voto deliberativo. 
§ 2. º Ficará o uegocio resolvi elo pela maioria elos votos presentes. 
§ 3. 0 Em caso ele empate decidirá o membro que presidir á sessllo. 
(Art. 293 Esboço). 

ARTIGO 163. 

Será direito implícito de todas as corporações admittir novos membros em 
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lugar dos que forem fallecendo, ou deixarem de sel-o, contanto que não se exceda 
o numero marcado nos estatutos ou compromissos. 

(Esboço Art. 292). J 
ARTIGO 164 . 

. As corporações serão consideradas como pessoas inteiramente distinctas de 
Bens membros, tendo seus direitos, e ob rig·ações proprias. 

(Esboço Art. 295). 

AHTIGO 165. 

Em relação a seus membros, os bens que pertencerem á corporaçao , não per
tencem a nenhum clelles, nem a todos ; o que não . impede a qualquer elos mem
bros, segundo os estatutos, ou pelo que se deliberar, o g·ozo ele bens ela corpo
ração, ou a percepção ela renda, ou alg·um auxilio pecuniario. 

(Esboço Art. 296). 

ARTIGO 166. 

Nenhum elos membros, ou todos, tem a obrigação ele pagar as dividas ela 
corporação, salvo c;uanclo expressamente houverem contrahido essa obrigação pecu
liar, ou por divisão entre si, ou como devedores solidarias. 

(Esboço 297). 

ARTIGO 167. 

Em relação a terceiros, as fundações, e corporações, podem intentar acções 
civis ou criminaes. 

ARTIGO 168. 

Terceiros podem demandar as fundações, e corporações, por qualquer acçilo 
civil, e pódem fazer execuçM em seus bens. 

(Esboço Art. 299). 

ARTIGO 169. 

Mas não poderão demandar a essas pessoas jmidicas por acções criminaes, 
ou civis para indemnisação ele clamno, sendo que seus membros oü administradores 
tenham em commum ou incliviclualm i:: nte,. commetticlo cleiictos : ainda mesmo que 
em proveito dellas redumdasf:;em. 

(Art. 300 Esboço). 
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ATGIGO 170. 

O domicilio das pessoas juriclicas é o que abaixo se declara: 
§ 1. º O elo Estado, e Corôa, é na Côrte do Imperio ; 
§ 2. 0 O ela provincia é na respectiva capital ; 
§ 3.º O do mnnicipio é no lugar onde funcciona a Gamara Municipal; 
§ 4. º O das fundações e corporações é o lugar onde estiverem estabelecidas 

ou onde fnnccionarem as suas direcções ou administrações. 
Este domicilio g·eral só prevalece não havendo domicilio especial (Art. 134). 

ARTIGO 171 

Começa a existencia elas corporações desde que forem inscriptos no-registro 
publico-os seus estatutos ou compromissos. 

ARTIGO 172. 

Não serão reputadas pessoas jurídicas aquellas corporações que nílo forem 
autorisaclas leg·almente. 

ARTIGO 173. 

Se qualquer corporação não tiver existencia legal como pessoa juridica, será 
considerada como simples sociedade civil, ou commercial, segundo o fim da sua 
instituição , salvo quando fôr sociedade prohibida. 

(Esboço Art . 308). 

ARTIGO 174. 

O que acima se tem dito sobre a autorisação legal elas corporações é appli
Gavel as fundações. 

A autorisação leg·al porém póde ser posterior á fundaçS.o. 
(Esboço Art. 309). 

ARTIGO 175. 

No caso do artig·o antecedeute a autorisaçao leg·al terá effeito retroactivo ao 
tempo da fundação. 

(Esboço Art. ·310) . 

ARTià-O ;·"J. 76. 

Se as fundações se deverem reger por normas que o fundador tenha dado, 
o acto ela autorisaçilo . supprirá os proviclencia.s . que forem incompletas nas mesmas 
normas. 

( Art. 311 Esboço). 
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ARTIGO 177. 

Termina a existencia das corporações : 
§ 1. 0 Pela sua dissolução, em virtude de deliberação dos seus membros, con

tanto que seja approvada pelo Governo; 
§ 2.0 Pela sua dissoluçllo, em virtude de Lei, não obstante a vontade de seus 

membros. 

ARTIGO 178. 

Não termina a existencia de taes corporações por motivo do fallecimento de 
seus membros; e se o numero delles ficar tão reduzido que não seja possível deli
berar ou cumprir o fim da instituição, e mesmo quando falleçam todos, competirá 
ao Governo, se os estatutos nrto tiverem prevenido estes casos, ou : declaral-as dis
solvidas, ou determinar o modo porque se deve fazer a sua renovação. 

(Esboço 313). 

ARTIGO 179. 

Dissolvida uma corporação, o que lhe pertencer terá o destino providenciado 
em seus estatutos; e em falta de providencia, esses bens sera:o considerados como 
vagos, e serão applicados corno decretar o Poder Legislativo, salvo o prejuizo dos 
membros da corporoçao ou outras pessoas. 

( Art. 314 Esboço). 

ARTIGO 180. 

Termina a existeRcia das fundações não só verificando-se o caso do Art. 178, 
eomo quando venham a extinguir-se os bens destinados á sua manutenção . 

.A.RTIG0 181. 

Sempre que o interesse publico exija a suppressão de taes fundações, e seja 
esta decretada pelo Poder Legislativo, os bens serão res tituídos aos respectivos fun
dadores, ou seus legitimas herdeiros, se forem conhecidos . 

( Art , 316 Esboço). 

ARTIGO 182. 

Este Codigo distingue as corporações das fundações, e em se basearem aquellas, 
e n!io esta~, na associação de pessoas na 

~~~~ ....... 
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