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CONSOLIDAÇAO DAS LEIS 
RE LAT!\-AS AO 

TIT l.O I 

Do J ui zo cl n I -=>r> v c d o r>in 

CAPiTU LO I 

Comzx~tencia )'u1·isdiccional 

s 1: 

O juizo Lb Prov doria é um juizo privati vo J e ,]Ul'l~
.d icção tr·icta, improrogavel c pr iv ilegiada (I) 

(I) Nenhum julgador póde intrometter-se na jurisdicçii o ele Ou
tro privativa conteuda em seu particular regimento (Lei de 19 de ja
neiro de 175 6 e Al vará de I7 de janeiro de I739 i ord. liv. r.· 

·tit. 6z ; Le< de 3 de dezembro de r 841, art . 11 4 2; Reg . de 
r 5 de março de 1842, art . 2. · n. 2 ; Ramalho, pro c . Civil, part. 
r.n tit. 3, cap. 3 § 10 ; parte 3n tit. I. · cap . 3· · § r.· ; Praxe 
For. part. ~_a, tit. I." §S I4 e rs; Borges CarneirO, vol. 3·. liv. 
I. · tit. 26 · :.:29 n. 29; Per. Souza, vol. I. · nota 45 ao ' XXI 

-<:!_ 767; Pirn . Bueno, Proc. Civil, tit. r. · cap. 2- sec. 5-a parte3a ul
tu~a parte ; Valasco Consulta 27 n. 5; Gama dec. n. 219 ; Guer
reJro, trat 2. 0 , liv. 8, n. 20; Avisos de 28 de Novembro de r834, 
-9 de junho de r85r, 14 de dez(mbro de 1854 e I ele Agosto .de 
r867. E' um juizo especia l, distincto do juizo commum e ordinario 
~ mesmo de qualquer outro especial e pnvilegiado, e embora se

Jam suas funcções cumulativamente exercidas, são distinctas e sepa
radas <os varas do civel e provedoria, devendo ser as aurliencias da
das em separado , e haver um protocolo especial. Ha Estados 
-em que os juizes de d ireito exercem jurisclicçFto sem distincção de 
-v~~a~ . Nos Estados do Pará, Maranhao, Piauhy, Pernambuco, Es-
l~lrlto Santo e S. Paulo ha van:s privativas dos juizes da provecto
TI~ de re:,iduos. Neste Estado em cada comarca ha um juiz de di
reito, excepto: a) na da capita l, onde haverá ciDco, assim distribuídos: 
_do~s com jurisdicção cumulativa no civel e commercial: dous com 
JUnsdJCÇii.~ cumulativd. nas varas de orphãos e ausentes, um com 
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Não tem o juizo da provedoria competencia para 
conhecer das questões de foro commum (2) 

jurisdicção nas varas dos feitos da Fazenda do Estado e da prove 
doria, exercendo todos, cumulativamente, a jurisdicção criminal ; b) 
nas de Campinas e Santos, onde ha dous com jurisdicção cumula
tiva em t<..>clas as varas . (Leis elo E stado , n. r8 ele 21 ele Novem
bro de r89r, n. 8o de 25 de Agosto de 1892, art. r.· 4 e ar t. 
11 do decreto n. 123 de 10 de Novembro de r892j A vara da 
provedoria tem a denominação ele S·u vara . Actualmente, como 
out'rora, o resíduo é applicado á Fazenda Nacional, ex-vt" do art. 32 
UI da lei n. 221 de 20 de Novembro de 1894, impressa na Gaz. 
Jurídica do Estado, vol. 7 n. 4, pag. 268. Os bens do evento· 
cpmo cspecie de bens vagos, são no district() federal arrecadados 
pelos pretores, de conformidade com o Dec. n. 2433 de rs de 
Junho de r859 e nos Estados por ser renda estadual são arrecada-

. dos na forma dos regulamentos estacloaes (Direito, vol. 66 n. r, 
pags. 40 a 42). Extincto o juizo elos feito~ da Fazenda Nacional, 
correm as causas perante os juizes seccionaes. Em S. Paulo as. 
causas da fazenda do Estado correm perante o juizo privativo dos. 
feitos da fazenda da capital que continua com jurisdicção em todo 
o Estado. A Constituiç1o Federal e a do Estado não aboliram o foro 
privilegiádo de causa, como o creado para a execução das ultimas 
vontades e que envolve direitos eventuaes da Naç'io. A jurisdicção 
do juizo da provedoria, com o regimen da separação da igreja do 
Estado, soffreu limitação com o decreto de 7 de Janeiro de 189o, 
n . II9 A, art. 72 3° da Constituição Política Federal e Lei n. 
173 de ro de Setembro de r893, ficando extincta a jurisdicção dos 
provedores ele capellas sobre a tomada ele contas e intervenção 
na administrar;ão dos bens das igrej as, irmandades e mais corpora
ções religiosas . Não ha razão justificativa da continuação da inter
ferencia do juizo de capellas na administração dos bens de differen 
tes pessoas jurídicas religiosas, desde que nenhuma tem caracter 
official e todas foram conside ra ':las associações puticulares sujeitas 
ao direito commum. A interferencia resulta\·a da posiçao privile
giada em que se achava coilocada a religião catholica em rela
ção ao Estado, não pennittindo as citadas leis alliança da União com 
qualquer confissão religiosa. Não estão em vigor as ordcls. quanto 
á prestação de contas dos institutos catholicos (Vide Direito, vol. 53 
pag. 391 .) 

· ~2 ) Accordam da relação elo Rio na Re\·. J uridica de 18 6S 
decidindo um aggravo entre partes, aggravante Manoel Ignacio 
de Oliveira Costa, aggravada d. Guilhermina da Conceição Ferreira, 
julgando o juizo da provedoria incomp~tente yara perante elle se 
pedir a entrega de um legado (ou fide tcommtsso.) O mesmo foi jul
gado por accordam da mesma relação de r6 de Novembro de 1875 em 
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CAPIT(;LO II 

A ~tcto?·iclades que exe1·cem a JJ?'Ovedo?·ia 

§ :3. 

Na capi t.al do Estado e exercida a provedoria por. 
um juiz ele direito privativo que tambem ' exerce a vara 
<Cios feitos ela fazenda do Estado e exercendo cumulati
vamente com os mais a j urisdicção criminal. Em Cam
-pinas e Santos ha uous juizes com jurisdicção cumulativa 
·Elm todos as varas e nas mais comarcas um juiz de di
reito com jurisdicção geral. 

autos de aggravo de petiçf o, aggravante Antonio Moreira da Silva 
<Guerra e aggravados, Manoel Doming.ues da Silva e outros; Di
'reito, nono IV vol. 9·. n. r, de 15 de Janeiro de 1876, p:1g. 88. 

Este accordam consignou a doutrina de que a competencia do 
juizo da provedoria se limita a providenciar administrativamente 
sobre o cumprimento dos testamentos, devendo remetter para o 
juizo commum por dependencia de maior indagação e para acção 
ordinaria as questões sobre a validade de testamentos e legados, só 
podendo decidir accidentalmente questões, quando de direito e não 

-dependentes de discussão regular e prova. Em contrario julgou a re
lação do Recife por accordam de 7 de Agosto de I 877 - Direito 
·vol. x n. I, pag. I 2 7; e a propria Relação do Rio por Accordams de 
3 de Novembro de r 876, · 27 de Julho de I 877 e o Supremo Tri
bunal de Justiça por accordam de r. 0 de dezembro do mesmo anno 
ctespiesando a nullidade allegada do juiz da provedoria intervir em acção 
-de petição de legado e indemnisação que em legado se fundava : 
rev. n. 91, 699-Gaz . Jurídica, vol. I 8, n. 181, pag. 8r. Tem
-se entendido tambem ser "incompetente para perante elle se propor 
acção de nullidade de testamento (Man. do Procurador dos Feitos, 
Perd. Malheiros, nóta 1346, Nov. Man. do Procur:1dor dos feitos da 
·Fazenda, § 368 e nóta 399; Acordam de 22 de outubro de 1875 
em recurso ele aggravo tram:cripto pelo dr. Macedo Soares, no app. 
ao Trat. elos testamentos de Gouveia Pinto, pag. 5 13; Accordam da 
Relação do Rio, de 14 de Dezembro de I875-Direito vol. 8, pag. 
·68 1; senten ç: a do Supremo Tribunal de Justiça de 29 de Abril de 
r 885 - Direito, vol 37 pags. 2c8 e 209; Direito vol. 56 n. 2 de 
Is de Outubro de l891, pag. 2or; Accordams da Relação de São 
Paulo de 17 de Abril de r 89r e 14 de Agosto do mesmo anno 
-Direito, vol 56 n . 4, pag. 26o a 26I. Que o juiz da prove-
-doria é competente para a acção de nullidade de testamento se vê 
jul!!ado no Direito, vol. 45 pag . 607 e vol 52 pag. r82, revista 
cível n. 10,793. Assim tambem entende Macedo Soares, nóta do 

-c ap. VI, testamentos. Julgamos que se ha restriugido a jurisdicção 
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§ 4.· 

Aos j uizc.s de direito da vara da peovedoria com
pete: 

a) Abrir e fazer e.·ecut.ar testamentos e codicillosr 
mandando que ' Cjam reg-istrados e in c1·iptos nas repar
iiçõe · fi caes. Lei n. J H ue 1891- art. ()3 li d, dccretÜ' 

·ll . 123 ue 1892, art. 124 ~ 4 II, a.) 
b) Jomear testamenteiros ou intimar os nomeados: 

para que cumpram os testamentos e tomar-lhe conta 
dando o recur os legae ·. (Lei n. l de l 91, art. 6:3 II ct~ 
decreto n . 123 do 1892, art. 124 § 4 II b. 

do juiz da provedoria sem razão quando foi instituída para
fazer valer e cumprir essas leis domesticas que se chamam - tes
tamentos- tão dignos do favor do legislador. Assim contra o 
primeiro julgado temos o Alvará de 3 de Novembro de 1622 que 
dispô~ : o legado deve ser demandado perante o juiz que tem de· 
c nhec;r dos t ·stamentos e outro oiío é senão o provedor, assim., 
refere julgado no Senado Mend. a Castro, part. I.· cap. :z .· T 

n. 2 ; Repert. verb . provedor, pag. 178, nota b; e isto porque ao · 
juiz provedor sempre ..:ompetio a execução das disposições testa
merrtarias ; e a entrega ele um legado ou fideicommisso é execução · 
de testamento. Mendes a C:1.stro diz que : o juiz provedor pode· 
conhecer das duvidas sobre legados e fideicommissos e assim refere 
julgado em 161o. A nullidade do testamento tambem devia ser af
fecta a este juizo dos testamentos, porque ella é questão pream-· 
bular da execuç >o do testamento (Lobão, segundas Linhas civis, vol. 
2.· secc. 4· art. 7 n. 67 . A carta de lei de 7 de Março de 1609 
declara competente o juizo da provedoria para conhecer por a6çüo· 
1zova de todas as causas da provedoria e o mesmo dispõe o Alvará 
de 12 de Setembro de 1652. O juizo da provedoria não é um 
mero juizo administrativo, é tambem um juizo contencioso, assim o· 
declarão a lei n. 261 de 3 de dezembro de 1841, art. 114 S 2. · e 
dec . de 15 de Março de 1842, n. 143 art. 2. · S 2. ·. Tem-se 
julgado incompetente para reducção do testamento nuncupativo a 
publica forma (Man. cit . nota 1339 . Que o juizo da provedoria é · 
competente pitra a reducção, drz Souza Bandeira, no Novo Procura 
dor dos Feitos, § 354, citando o Aviso n. 30 de 24 de Fevereiro de· 
1848, e assim opina Macedo Soares no tratado de testarnentos, a 
pag. 68. 

Sendo o juizo da provedoria competente para abrir os testa-
1ament03 cerrados, mandar re,;istrar e inscrever os testamento!: e 
toma-r as contas testamentarias, não lu fundamento para negar-se-lhe 
competencia quando se trata de c )m;teta r o testame:lto pela reclucção e-
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c) Processar e julgar em primeira instancia: 
l )-o inventar·io e partilhados bens dos que deixam tes

tami:mto - não havendo orpham, menor ou interclicto inte
ressaclo na herança, ou sendo caso ela com petencia. do. 
juiz dos ausentes; . 

2) - e as causas que clirecta e immediatamente 
provierem dos mesmos inventarias e parti lhas e as que· 
della forem dependentes . (Lei n . 18 de 18tH, art. 63, II. 
cl, decreto n. 123 de 1892., art. 124 § 4, II, letras c e d; 

d) Julgar para o resíduo e fazer efi'ectiva a sua ar· 
l'ecaclação, nos termos do direito civil e com os recursos 
legaes. · (Lei n. 18 de 1891 , art. 63 II, d; decreto n .. 
123 ci t ., art. 124 § 4, e ; 

e) Proceder á arrecadação dos bens elo evento. (Lei 
n. 18 de 1891, art. (~3, II, d; decreto n . l2~i cit. arL 
124 § 4, f; 

f ) Em geral, pr('JVer ao que possa interessar á exe-· 
cução elos testamentos e codicillos e á faílenda publica 
nos assumptos sob as letras c, d, e, f, do decreto n. 123 
ele lO de Novembro de 1892, art. 124 § 4. 

(Lei n. 18 ele 1891, art . .63, II. cl; decreto n .. 
123 de 1892, art. 124 § 4. (3). 

reduzil-o á verdade pela sentença. Que é nulla a acção de sonegados 
intentada perante o juizo da provedoria como incompetente para. 
resolver questão ou ·materia contenciosa e de alta indagaç i.o, julgou 
a Relação de Ouro- Preto por accordam de 20 de Maio de 1884, 
appellação cível n . 888 - Resenha Jurídica Mineira anno I n . 6 de· 
Junho do mesmo anno. Vide Direito vot." XI, P<t!S. 590 vo l. VI, 
pag. 512 sobre acções, dependencias de inventarias. Que o juiz 
civll tem competencia para publicação de testamei:tto particular c 
não o da ' provedoria, julgou a relação do Rio de Ja;:;eiro em dous de· 
Abril de 1886; no aggravo n. 5·257 - Diréito vo l. de 15 Junho de-
1888 pag. 413, entendendo o D<:!sembargador Carne iro de Campos 
ser compet~nre -o jui;w da provedoria de resíduos. 

(3) Podendo os juizes provedores, como juizes de inventarias 
prccessar e julgar as causas que provierem delles ou que forem 
dependentes, podem conhecer de acções de sonegados, e collaçõ~s, as 
Sim não pode ser acceita a opinião do Accordam de Ouro-Preto de 
2o de maio de 1894, citado na nota segunda.. Quanto ao julga-. 
mento para o residuo a bem da fazenda nacional ha o interesse 
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§ 5. 

Não estão abolidas as corretçoes; os juizes de direi
to, em acto Llellas, exercem as funcções dos antigos pro
vedores de comarca a res _Jeito da revisão das contas 
-dos testamenteiros. 

·da União e devem intervir nas contas testamenlarias os procuradores 
·seccionaes: art. 32, li da lei n. 22 r de 20 de Novembro de 1894. 

No districto federal intervem tambem os membros do ministerio 
publico nas contas testamentarias. A o;-ganisação dos Estados quan
to ao poder judiciario é varia. Em S. Paulo não ha juizes munici
paes, substitutos, ou districtaes equivalentes aos antigos juizes mu
nicipaes. São nelle autoridades judiciarias: a) os Juizes de Paz nos 
respectivos districtos; b) os Juizes de Direito e Tribunal do Jury nas 
-comarcas; c) o Tóbunal de Justiça com jurisdicção em todo o Estado. 
No districto federal a administração da Justiça civil é incumbida 
aos pretores, Tribunal Civil e Criminal e Corte de appellação, tendo 
.a Fazenda Municipal juiz privativo. (Decreto n. 1334 de z8 de 
Março de 1893 .) 

Os juizes seccionaes, em materia civil, julgam as causas de natureza 
federal, entre as quaes se comprehendem as que corriam pelo ex
tincto juizo dos feitos da Fazenda Nacional, assim contenciosas 

-como administrativas, as que dellas forem dependentes ou constitui
rem medidas privativas ou assecuratorias dos direitos da mesma fa
zenda, alem das causas enumeradas no art. 15 do decreto n. 848 
de I I de Outubro de r89o e no art. 65 da Constituição FederaL 

Compete aos pretores processar e julgar, no districto federal, em 
primeira e ultima instaucia as causas de valor de r:ooo$ooo a 
sooo$ooo. A' camara civil, processar e julgar em primeira instan
cia todas as causas contenciosas que, sendo de valor superior a cinco 
contos, não ti verem juizo privativo e as de valor :inestimavel como as con
tenciosas de divorcio e de oullidade de testamento, as que disserem res
peito ao estado e capacidade civil das pessoas, as de desherdação 
e as de reducção de testamento nuncupativo á publica forma ; co
nh ecer em 2. a instancia das sentenças proferidas pelos pretores 
nas causas contenciosas de valo r de um a cinco contos de réis 
( art. 25 §§ I e z do decreto n. 1334 de z8 de M_arço de I893 
que regula a parte civil do decreto n. Io3o de 14 de Novembro 
de 1890). A' corte de appellação compete julgar as causas de 
appellaçào ou aggravo. No estado d'e S. Paulo, na parte civ il, o Tribunal 
de Justiça, hoje composto de doze membros, julgam em ultima in
stancia as appellações e aggravos interpostos das decisões e despa
chos dos juizes de direito e conhecem das cartas testemunhaveis. 

Os juizes de direito são substituídos nos julgamentos de natureza 
--contenciosa, defin itivos ou com força de definitivos pelo juiz de 
-direito da comarca mais visinha, segundo a ordem q ue o govt>rno 
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( Ord. liv. I tit. 62, Alvarás de 13 de .Janeiro de 
1615, 23 de Maio de 1775, 18 de Outubro de 1806 § 9, 
arts. 119 e 121 da Lei n. 261 de 3 ele Dezembro de 1841, 
arts. 3 e 36 do decreto n. 143 de 15 de Março de 1842 e 
decreto n. 834 de 2 de Outubro de 1851. A revisão de 
contas dos administradores de capellas e irmandades 
cessou, extincta a jurisdicção a respeito actualmente. (4) 

CAPITULO JII 

Fttncções que Jd não e.Te1·cem os p1"0vedo1·es 

~ 6 
Tinham os provedores, out' rora, a seu cargo a arre

cadação de heranças vacantes e bens de defuntos e au
sentes, sendo contadores ela real fazenda. (Reg. ele 10 ele 
Dezembro ele 1613, leis de 18 de Agosto de l7ô9, 21 de 
Outubro de l'i63, 21 de Jülho de 1761, 20 de Julho de 
1774, 26 de Janeiro de L780, 30 de Julho de 1760, 21 de 
Agosto e 29 de Setembro elo mesmo anuo; Menezes, 
J1,1izos Divisorios, cap. III, § 18 e cap. XII, § 28 - Av. 
de 19 ele Dezembro de 1785. 

designar triennalmente, tendo em vista a facilidade de communicação; 
nos mais actos jurisdiccionaes pelos juizes de paz na ordem da vota
ção e da designação dos districtos feita triennalmente pelo governo . 

Nas comarcas da capital, Santos e Campinas, os juizes de direito 
serão substituídos uns pelos outros, segundo a ordem marcada pelo 
presidente do Tribunal de ] ustiça na ultima sessão de cada anno. 
~- (4)Aeler ;;ãndõu que st"fizesse uni r'egulamento especial pelo 

governo e posto em execução provisoriamente até a approvação do 
Congresso. (arts. 63 III da lei n. 18 de 1891 d, e 126 S 3· 
do decreto n. 123 de 1892 . 

. Emquanto não for dado novo regulamento, subsiste o regula
mento n. 834 de 2 de Outubro de r8sr - art. 163 do cit. decreto 
de r8gz. Vide a Resolução de consulta do conselho de estado de 3 
de Julho de r872 . E ' necessario regúlamento especial principal
mente hoje que rái.o temos termos que foram tod0s convertidos em 
comarcas decidinrlo, no Estado, os juizes de direito todas as cau
sas em primeira instancia, falta-lhes competencia para conhecer dos 
proprios autos e papeis judiciaes de seu proprio exercício. Consta 
estar fe1to o regulamento, mas não foi publicado. 
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A provedoria, porem, de defuntos e ausentes foí 
cxtinct.a, passando as attr ibuiçõe:; aos juizos de orphams. 
(Lei de 3 de Novembro de 1830, reg. n. 143 J.e 1842, art. 
5 §§ 10 e 11 , reg. 3433 de 1859,Per. f\ Souza, nóta 101 8, 
art. 12~1 § 3, li, letra c do decreto n . 123 de 1892). 

§ 7 
Tinham os provedores das eomarcas competencia 

para tomar a justificação de idonei c~ade da fiança pres
tada pelas mães e avós para poderem ser t utoras de 
seus filhos e netos, quando não nomeadas em testamen
to. (Ord. liv. 1:, tit. 62, § 4: ; Provisão de 2 de Julho 
ele 1776; Per. Souza, Prim. Linh., not. 1012). 

Hoje as mã.es viuvas são tutoras natas de seus fi 
lhos independente da justificação de idoneidade ele f-ian
ça e renuncia ele priv ilegias. 

§ 8 
Tinhão competencia para a revista das contas de tu

telas e curatelas, tornada·s das não tomadas. (Ord., liv . 
1: tit.. 62, § 28, e t.it. S8, § 40). 

Hoje a rev isã.o de contas e tomad ia perteneem em 
acto de correição aos j uizes de direito. (Arts. 119 e 
121 da Lei de 3 de Dezembro de 184 l ; arts. 3: e 3() el0 
Llee. n . 143 de 1 ~ de Março de 1842 ; art., 32, §§ 1: e 2.0 

Llo dec. de 2 d0 Outul)ro ele 1851.) · 

§ 9 
Tinhão tambem competencia sobre as heranças de 

ultramar (Per. e Souza, nota n. 1011 ; Alv. ele 27 de Ju
nho ele 17(15, § 2:; Reg. de lO ele Dezembro ele 1613; Alv. 
de 18 ele Novembro ele 1605; Provs. de 20 de Outubro de 
1684, 21 de Fevereiro ele 1720; A1v. de 9 de Agosto de 
1759 ; De c. ele 30 ele Julho de 1760 ; Al v. ele 27 de Julho 
de 1765 e 2G de J aneno de 1'/'SO) ; e as habili tações de 
taes heranças eram feitas perante o juizo da Incli a e 
Mina com recurso ex-o:fficio para a mesa üa conscienc ia 
e ordens, COillJ)etindo aos provedores taes hab1litações, 
quando não podiam os habilitanclos habi litn t·-sc na 
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tona pela impossibiliclade de na terra provar seu s direi
tos de successão. 

Hoje a habilitação de 'heranças é obj ecto de üompc· 
tencia dos juizes de orpham::;, e intervençã0 ele ajustes 
consulares. (Lei ele 22 de Setembro ele lH28). 

~ lO 

Exerciam os .JUizes provedores tambem outr'ora a 
mamposter ia ou officio do resgate elos captivos. (Alvs. 
de 28 de Janeiro ele 1788 e 26 de Agosto de 1801). 

A reclempção elos captivos, cl iz Borg. Carneiro, foi 
sempre considerada pela antiga realeza portug·ueza co
mo a obra mais pia e rn eritoria. Para o resgate Llos 
prisioneiros se applicavam as esmolas lançaüas nos ce
pos ou arcas publicas elas igrejas, ermiclas, etc., bem 
corno os resíduos, legados e encargos ele capellas que se 
tleviam cumprir. Os bens vagos por falta ele successão 
que pertenciam entM a coroa pela Orcl. liv. 2:, tit. 26-
~ 17 e 1 i v. 4:, t i t . 94 úz fine, forão tlaclos aos ca pti vos, 
Orcl. , liY. 1, t.it. g_., § l.; e varias pena;; estabelecidas nas 
leis como pela Orcl. , li v. 4 tit. 136, em q ne se manda ás 
justiças que tem poder Lle impôr penas pecuniarias, que 
appliqnem metade pa ra os captivos, e outra para as 
obras do concelho. Creárão-se para .taes renclas os mam
post eiros mores e menores pelo regim. de ll de Maio 
tle 15GO. Taes ofl:icios, bem como o üe t hesoureiro, es~r i

vães, etc., forão abolidos pela lei ele 14 ele dezembro ele 
1775, que trnspasson todas as att ribuições ele semel hante · 
a rrecadação para os· juizes provedores, devendo estes alJrir· 
as arcas ela~ esmolas, e cobra t· execut ivamente como fa
zenda real os legados, br~ns vacantes, e penas applica
clas a bem ela reclempção dos captivos, sendo remetticlos 
taes dinb eit'os ao erario. (Borg. Carn. liv. 1: tit. 3: §§ 3$) 
e 43 . e Re.sol. de ~de Outubro ele 1802.) 

Hoje semelhante attribuição está em clesuso . O res
gate elos pris ioneiros ele g uerra é negocio puramente 
administrativo e internacional. (Per. e Souza, not a lOJ 8). 



- 12 

§ 11 

Tinhão os provedores o dever de informar sobre os 
-emprestimos dos dinheiros dos vínculos. (Al v. de 22 de 
.Junho de 1768, e 21 de Janeiro de 1772 ; Per. e Souza, 
nota 1007). 

§ 12 

Tinhão attribuição de supprir o consentimento 
·paterno para as nupcias dos fi lhos no caso de injusto 
·dissenso dos pais, quando se tratava de casamento de 
plebeus, porquanto com referencia ao dos nobres com
-petia ao Desem l)argo do Paço. 

Hoj e semelhante att.ribuição compete aos Juizes de 
·Orphãos. (Leis de 29 de Novembro de 1775, 6 de Outu
bro de 1784. art. 5: ~ 5:, Dec. n . 143 de 15 de Março de 
1892, art. 4: § 6: e DeL\reto n . 5467 de 12 ele Novembro 
-de 1893.) 

§ 13 

Tinhão tam bem os provedores attribuição para co
nhecer da curadoria e successão provisoria na forma da 

·O rd. liv. l tit. 62, §§ 32 e 50 do Regimento do Desem
bargo do Paço quando o ausente .·c presumia morto. 
(Per. de Carvalho, Proc. Orph. cap. XI, Lobão, vol. II 
notas a Mello, pag. 263.) 

Hoje são competentes os juizes de orphams em to
·Üos os caso , tanto quanto se trata ela hypothese da cit. 
·ord. liv. 1 tit. 62 § 3:, como da apontada na orcl. liv. 
l t.it. 90. (Lei ele 3 de Novembro de 1830, arts.1: e 2: ; 
A visas ele 28 ele Ag·ost.o ele 1833, de 25 de Fevereiro de 
1834; Reg. de 15 de Março de 1842 art.5, · §§ 7, 10 e ll, 
Regul. n. 2433 de J 5 ele Junho ele 1859, art. 124, II, § 

:3.- elo Decreto n . 123 de 1892.) 

§ 14 

Tinhão cornpeteneia para tomar conta ás irmancla
des e corporações de mão-morta; mas depois elo Decre
t o de 7 ele Janeiro ele 1890 e Constituição Federal que 
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separaram a igreja do Estado, cessou essajurisclicção e to
da a interferencia quanto a administração de taes cor
porações e applicação da respectiva renda, isentas de· 
qualquer fiscalisação, pois não estão sujeitas ma1s ás 
leis de amortisação e restituídas ao direito commum .. 
(art. 72 §§ 3 e 7 da Constituição Federal.) 

CAPITULO IV 

nisposições ge?·aes 

§ 15 

Ao juizo provedor se póde averbar de suspeito quan
do procede por via executiva em eontas de testamentos, 
porquanto só não pode ser dado de suspeito em execu
ção de sentença. (Phebo, parte I, Arestos 90, 94 e 71, parte 
II, aresto 26, Guer. de recusation, liv II cap. X ns. 13 e 15· 
e cap. 28 n. 3 e ord. li v l tit. 65 in pr·1:nc.) (5) 

§ 16 

Devem os provedores sempre appellar ex-ojflcio por 
parte dos resíduos nas causas que não couberem em sua 
alçada, ainda que não haja parte que appelle; igual dis
posição se observando no juizo elos feitos. (Orcl. liv. l , 
tit. 50 § 13, Lei ele 17 ele Março ele 1609, Alvarás de 15· 
ele Março de 1614 e 22 ele Outubro de 1652, Lei n. 242 
de 29 de Novembro de 1841; Souza Bandeira, Nov. Man. 
elo Procurador dos Feitos, § 27, nota 48). 

§ 17 
As sentenças de resicluoo são executadas em tempo 

e maneira elas execuções elas dividas fiscaes, começando 
regularmente por seque. tro ou penhora. (Orcl. liv. 1 tit. 

(S) Isto se entende quanto a jurisdicção contenciosa e não. 
voluntaria. A suspeição na capital é julgada pelo presidente do. 
Tribunal de Justiça e n.as mais comarcas pelo juiz de direito da 
comarca mais visinha. Lei n. r8 de 1891, art. 70, Decretos ns. 
123 de I 892 , art. 133, § 7, A, 127 § I A; s6r8 de I874, art. 
14 § 22, I. 
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f52 § 17, Dec. n . 8:3-l: de 2 rle Outub ro ue 1801, art. :35 
§ 2.0

, Per-. e Souza, notas 1091 e 1051; Ord. liv. 2 tit.s . 
52 e 5:3 § l. "; Instrucções ele 31 tle Janeiro c L e 1851 ; 
:M:enezes, Juizos Divisarias, cap. XI, § 11; Lei ele 29 do 

o vem bro ele 1841, arts. 1.0 c 4 .0
. ) 

s 18 :; 

São ouviJos em pr imeira instancia nas causas e ne 
o·ocios que interessam a fazenda elo Estado o Procurador o • 
Fiscal tlo The:;ouro elo E::;'La.Jo e, em segnmla instancin, 
o Procuraclor Geral. (Decreto estacloal n. 178 de G 
·ele J unho de 189:3; Le i n . 18 tle 1891, arts . 71 § L 
7:3 ~ l., art. 1:35 § 1 e 136, § 1 do Decreto n . 12:3 de 
1892; Lei n . 175 ele 12 Jc Agosto tle 189:3, art. l.".) 

§ ] 9 

Ao ministerio publ ico, em o·eral, incumbe dar parece 1· 
nas causas e negocias referentes a t estarnentarias e re
.-;iduo.· - art. 1:35 § do Decteto estacloal (S. Paulo) n. 
123 de 10 de Novembro de 1892, ouvinrlo-se na 1." in
stancia os promotoJ·cs, mas não obrigatoriamente e, 
em segunda in.·tancia, o Procuraclor Geral elo Estado -
art. l." § 12 tle Lei n. 80 ele 25 tle Agosto ele 1891. 

O Decreto n. 12:3 lle 1892 rest ringiria a attr i bnição 
a causas e uegoc ios referentef:> ao estado de pessóa '? 
(Vicle Brasi lio Machado, 01·ganisação Judicia.ria rlo Estado. 
pag. 2-l:O, nóta ao u . 80 § l.' '). 

§ 20 

O Procm ador ela Repnbl ica, anxi liado pelos adjuntos, 
ajudantes, procuradores . ·eccionaes, e solicitadores, repre
senta os · interesses da União, quer no juizo seccional 
em toLlas as ca usas de sua privativa competencia , . quer 
perante os juize::; loeacs n o que interessar á Fazenda 
Naeional e á gua1·tla e eonsetvação daquelles interesses 
e direitos. (Art. 20 ela Lei n . 221 ele 20 de Novembro 
tle 1894 - Yide Decreto n 170 b de 10 de Setemb1·o de 
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1893 e n. 1562 de lO de Outubro de 1893 - na Gazeta 
Jurídica do Estadr', vol. III n. 4, pags. 477 e -179. 

Nas contas testamentarias póde dar-se a eventuali
dade elo resíduo em fayor da Fazenda Nacional, claiJclo
se interesse eventual · da União, exigindo a aucliencia ele 
seos representantes. 

§ 21 

Perante as justiças locaes a esses representantes ela 
União <.:ompete: 

I. Offi.c iar e assistir nas arrecadações ele bens vagos 
ele defuntos I? ausentes, assim como em todas as acções, 
justificações que a respeito desses bens levantarem-se em 
juizo e promover o processo ela vacancia e devolução, 
desde que houver decorrido um anno contado do auto 
üe arrecadação, si dentro delle não appareccrern interessa
do · a hal)ilitarem-se. como Jegitimosdonos ou successores. (6) 

(6) E' incontestavel a competencia do juizo estadoal para a 
arrecaclação ele bens de defuntos e ausentes . Declaradas a vacancia e 
devolução á Fazenda Nacional, cessa a competencia e começa a 
da justiça federal para proces~ar e julgar qualquer causa que tenha 
por objecto aquelles bens. 

Antes de declarados vagos e devolutas, a pr~sumpçã o é que 
taes bens pertencem ao domínio particular, limitando-se o interesse 
da Fazenda Nacional a fi scalisar os actos que possam prejudicar 

-o direito eventual. Compete, porem, á justiça tederal o processo da 
arrecadação e inventario , desde o seo inicio, tratando-se de bens já 
-declarados vagos e deve lutos á nação pelo art. 2° do Decreto n. 
2.433 de 15 de Junho de 1859, que continua em vigor. Nesse 
-ca !:io as diligencias de arrecadação e inventario podem ser feitas 
pelo juiz e~tadoal, não por attnbuiçno propria ou delegada, mas 
por precataria ou a requisiçã o do juiz seccional. O systen:a de 
dualidade judiciaria, estabelecido entre nós, não se oppõe á extsten · 
-cia de linha divisaria entre a competenc;a estadoal e a federal para 
a arrecadação e liquidação dos bens conforme o interesse que nelles 
tiverem o~ Estados ou a União. (Constit. Federal art. 6o lettra b 
e § 1° e art . 83 ; art. 15 Decreto n. 848 de 11 de Outubro _de 
I 890, lettra d e 362 - Decreto n. I,420 A de 2 I de Fevereiro 

-de r89I - arL 2o -Accordam do Supremo Tribunal Federal . ~c 
26 de Junho de 1893, no conflicto de jurisdicção n. 18 entre o JUIZ 

s eccional do Estado de Minas e o juiz de direito da comarca de 
Ouro Preto: Gaz. Jurídica do Estado de S . Paulo- vol. III n . 
.2, pag. I 7 7 ). Ha opiniões em contrario de qúe os bens vagos de 
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li. Officiar nas reducçõe::; de testamentos, nas contas 
ele testamentaria e capellas em que for interessada a 
Fazenda Nacional ; promover a arrecadação de impostos 
que lhe forem devidos e o que for a bem de seus direitos 
aos resíduos e aos vínculos que vag-arem. (Art. 32 I e 
II da Lei n . 221 ele 20 ele ovembro ele 1894). 

§ 22 

Nos feitos ela Provedoria deve ·er om·ido .-emptc o 
Promotor ele Resíduos (Orcl. liv . 1.0 tit. 50 p1·inc. e § 12, 
liv. 1.0 t.it. 64; Regim. de 16 de Janeiro de 1799; Dec. 
de 19 ele Outubro ele 1833; Regul. ele 28 c.lc Abri l ele 

defuntos e ausentes, quando não apparece quem os reclame, são do 
domínio casual dos Estados <<onde o de cu;its tinha seu domicilio e 
não da União» pois incidem sob a soberania territorial desse 
Estado . Assim já julgou, contra o nosso voto, o Tribunal de Justiça 
elo Estado S. Paulo por accordam de I 2 ele Janeiro ele I894, na 
appellação n . 209 do Espírito Santo do Pinhal, appellante o juizo 
ex-officio e appellado Joaquim Franco da Rocha Campos : vide 
Gaz. Jurídica do Estado, vol III n. 2, pag. I5o. Tres são as 
opiniões a respeitQ. A primeira que á justiça seccional pertence a 
arrecadação: a segunda que a arrecadação pertence ás justiças esta
doaes: a terceira que é a opinião media do Supremo Tribunal de 
Justic;a Federal no Accordam citado e publicado no D ireito vol. 62, 
pag. 339 a 350, que ás justiças estadoaes compete o proceqso de 
arrecadação e inventario, administração e liquidação dos bens vagos ele 
defuntos e ausentes até serem os mesmos declarados vagos e devo l
vidos a Fazenda Nacional , caso em que cessa a compelencia para 
dar logar a da justiça federal, cabendo por esta officiar desde o 
seu inicio nos processos as entidades do art . I I do Decreto n. 
I666 de q de Dezembro de I892, art. 24 letra c e Decreto n. 848 
de I890. No districto federal compete aos pretores arrecadar os 
bens de ausentes e levar ao conhecimento do procurador seccional 
que poderá funccionar nos autos e deverá ser ouvido- art. I 5 do 
Decreto n. I334 de 28 de Março de 1893 que regulou a justiça 
civil do distrieto federal. A lei n. 22I ele 20 de Novembro ele 
1894 art. 32, I decla-ra pertencer á União os bens vagos de defuntos e 
ausentes, não apparecendo h erdeiros dentro de um anno a contar 
do auto da ·arrecadação. No entanto a lei actual do orçamento 
vigente do 'Estado de S. Paulo autorisou o governo a consolidar as 
disposições referentes aos bens vagos de defuntos e ausentes, enten
dendo que os bens devem ser devolvidos ao fisco estadoal e não 
ao nacional, pois que a situação dos bens, o domicilio que tinha o 
defunto ou o ausente, a arrecadação e administração pelo Estado 
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1842, art. 3.0
; art . 19 do Dec. de 15 de Dezembro de-

1860; A viso de 20 de Maio de 1855 e Sentença do Su
premo Tribunal de Justiça de 31 de Março de 1843, Gaz. 
dos Tribunaes, n. 25 e art. 139 do Decreto estacloal ( São· 
Paulo ) n. 123 de lO de Novembro de 1892, § l.o - Lei 
estadoal n. 18 ele 1891 , art. 71 § 5, 74 e 75 - e art.. 
135 § 5.0 do citado decreto n. 123. 

Dão parecer nas causas e negocias referentes a tes-· 
tamentarias e resíduos e promovem quanto convier á 
execução elos testamentos, á arrecadação e administração· 
dos bens do resiüuo e elo evento. 

§ 23 

Os solicitadores de res1duos e capellas intervem em 
taes feitos sob a inspecção e direcçã.o dos Promotores ele 
Resíduos (Orcl. liv. I tit. 64- Decreto ele 19 de Outubro 
de 1833 e A viso n . 131 ele 20 ele M;aio de 1855). As leis. 
estadoaes não fallam nesses auxiliares das autoridades 
jucliciarias. 

§ 24 

Nos inventarias em que ba interesse elo Estado pelo· 
imposto de transmissão causct-?Jw?·tis (taxa de herança e 

de que elle era sujeito, esse dominiú eminente do Estado no terri
torio, a compensaç. o dos trabalhos do Poder Judicial que aliás é· 
uma parcella da autonomia estadoal, tudo isso forma um conjunto 
de elementos que dirimem qualquer duvida sobre qual dos fiscos 
deve ser o successor dos bens vacantes, declarados taes por sen-· 
tença. (Vide Gaz. Jurídica do Estado, vol. III n. 2, pag. ISO á 
ISS e Direito, vol. 64 n. 4, pags. 485 a 487.) Argumentam ainda 
com o artigo sessenta e quatro da Constituição Federal declarandp
pertencer aos Estados as minas e teri-as devolutas situadas nos ter
ritorios dos Estados ; que na America do Nórte o assumpto é re-· 
gido pelos codigos civis dos Estados e que as ordenações do reino 
e toda legislação posterior acerca da vocação da Nação e d~ sua 
anomala successão de taes bens tornaram ·se ob~oletas depois do. 
~egimen federativo proclamaào pelo art. 3· 0 do Decreto de IS de 
Novembro de I88g sob a base da soberania dos Estados e ada p
tado pelo artigo primeiro da Constituição Federal. Julgo que a 
Nação foi e é pela lei a succ~ssora de taes bens e assim está ex
presso nas nóvas disposições citadas, não tendo os congressos es
tadoaes competencia para legislar a respeito. 
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legados), imposto estadoal, eleve ser ouvido na 1." in
stancia o Procurador Fiscal do Thes0uro elo Estê-1do, bem 
.como nas arrecadações ele bens do evento (Decret0 n. 
178 de 6 de Junho de 1893). 

§ 25 

No districto federal incumbe ao ministerio publico, 
-em geral, offi.ciar nas causas das testamentarias - art. 
164 § {) elo Decreto n. 1030 de 14 ele Novembro de 1890. 

TITULO II 

Juizo de Residuos e obrigações 

J~~;izo de Residttos é instituído pa1·a faze?· 
curnp?·i?· a vontade dos defuntos, cO?"'lzecendo 
dos testamentos e execução delles ( 01·d. liv. 

1.0
, .J.'it. 6?, § 4.0

.) 

ÜAPIT"GLO V 

Testamentos 

§ 26 

Testamento é a declaração ou disposição justa e so-
1emne de nossa vontade sobre aquillo que queremos se 
faça depois ue n0ssa mórte, instttuinclo-se herdeiro OU 

-distribuindo-se a herança em legados. 

§ 27 

Instituição de l1erdeiro é a nomeação feita pelo tes
tador de uma ou mais pessoas naturaes ou jurídicas para 
lhe succederem a titulo universal, isto é, no todo da he
rança ou em qucíta della (T. de Freitas, Testam., nota 3(3). 

A instituição de herdeiro não é :::olemniclacle intrin
.seca dos testa}llentos. 

§ 28 

Solemnidades int(,'lrnas dos testamentos são : 
1.0 Que o testador quando fizer o seu testamento 

,esteja em perfeito juizo, não sendo preciso que esteja 
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.,com saúde, visto poder testar até o ultimo momento• 
uma vez que saiba dar razão pela qual dispõe e con
.serve seu juizo em perfeição como se deduz da Ord. liv. 
4, tit. 80, § 4 e tit. 81 p?·inc. e §§ 1.0 e 2.0 • 

2.0 Que tenha liberdade de vontade, pois o testa
illlento deve ser acto ele vontade livre. 

Todas as disposições extorquidas pelo 
medo, violencia e captadas por dolo são 
nullas. 

3.0 Que o testador tenha capacidade civil facultada 
· por lei (Ord. li v. 4 tit. 81 §§ 3, 4, 5 e G. (T. de Freitas 
'Testam ., pag. 4, nota 3."). 

§ 29 

Nem a velhice extrema e nem as doença!" do corpo 
·privam a facu ldade ele t-estar, se o testador tem as quali
dades legalmente exigidas e integridade de espírito. 
(T. de Freitas, cit. nota 4, pag·. 7). 

§ 30 

A capacidade testamentaria é }Jersonalissima, por 
via. de representantes ninguern póde testar. (T. ele :B reitas 

.·citado, § 8, lJag. J4) 

§ 31 

Podem fazer testamento todas as pessoas, excepto : 
l.? Os menores impubm·es, varão menor de 14 annos e 

mulher menor de 12 (Ord. liv. 4, tit. 81 princ.). 
2.0 Os jbllws-familicts men0res de 21 annos, ainda 

-q ue os paes consintam, salvo quan<lo de quatorze annos 
-e relativamente aos bens castrenses ou quasi castrenses 
(Reiolução ele :31 U.e Outubro de 1831- Macedo Soares 
·-Testamentos, nota- pag. 123.- (7) 

(7) Teixeira de Freitas sustenta a opinião ainda - o de qual
. quer edade que seja das Ords . e do Direito Romano. A Reso
lução de 31 de Outubro de 1831 a estendo aos orphãos e filhos
-famílias. 
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3.0 Os loucos (Ord. liv. 4 tit. 8l princ). 
Não valerá o testamento dos loucr'& 

quando affectados de lo~cnra continua, ainda .. 
que as ·disposições pareçam tão sensatas, 
como as faria qualquer outro em estado· 

·normal. · 
Havendo lucidos intervallos valerá o· 

t estame1;1t0 feito ao tempo da remissão, assim, 
constando claramente; valendo tam bein a 
disposição feita antes da loucura. 

Duvidando-se de ter siclo feito o testa-· 
mento ao te;mpo da remissão, servirá de-. 
regra o bom sem;o das disposições. 

Se as disposiçõ~s forem razoaveis, como 
as faria qualquer outro em juizo perfeito, 
presume-se terem sido ordenadas em luciclo· 
intervallo (T. de Freitas, Testamentos, pag. 2l ) .. 

O t estamento do louco é nullo, mesmo que não .·es
teja curatelado poJJ iuterdicção e sentença ; pois não é a
interdicção que o torna incapaz, mas a loucura, uma 
vez provada (Pothier, vol 8 n. 13~) . A,inda que o t a
bellião declare que o testador lhe pareceu são de enten
dimento póde ser attacado o testamento pela prova de· 
loucura. (Pothier, vol 8, n. 136). 

4.0 Os p?·odigos declaraclos taes por sentença, tolhidos. 
da administração dos bens. Não havenclo sentença de
claratoria podem faz e-lo. (T. de Freitas, nota 2.3, pag. 
22). (8) 

5.0 Os mudos e su1·dos ele nascença. 
Com a educação dos surdos-mudos sua incapaci

dade testamen taria acti v a fica sem razão e deve cessar
com as distincções de Troplong, testam. ns. 1137, 1149' 
e n. 53"'/. Podem testar por testamento particular quando· 
sabem escrever. Não poclem testar por testamento pu
blico ou cerrado, por não lhe permittir sua enfe~:mi-

(8) Não é a prodigalidade, mas a interdicção que os priva d~: 
testar. (Pothier, vol. 8, n. 137). 
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·dade dictm· ao tabeHião ou responder as perguntas 
·deste; o que, por legislação nova, se póde sanar com o 
-escrever em sua presença. (T. de Freitas, cit.. pag. 23, 
rnota 24; Pothier, vol. 8, n. 138; Cod. Civil Port. art. 1924). 

6.0 As mulheres viuvas ou sepáradas dos maridos 
por nullidacle ou annullação do casamento, não podem 

·Contrahir casamento senão dez mezes ' depois da v iuvez 
ou separação j uclicial elos corpos, salvo si depois desta 
·ou · claquella tiver algum filho; e, si infring irem essa 

··disposição elo art. 7.0 § 10 ela Lei n. 181 ele 24 de Janeiro 
.. de 1890, não poderão fazer· testamento nem communi
•Car ·com marido mais ele uma· 3." parte ele seus bens 
·presentes e futuros (art. 100 da cit. lei) 

§ 32 

Não são pro h ibidos de testar : 
1.0 Os cégos (Decreto n . 2878, de 23 de Junho de 1879). 
Posto que s<J refira-se ao testamento cerrado; resolve 

totalmente a duvida sobre esta capacidade testamentaria 
·nas outras especies de testamento. No aberto publico 
.escreve o tabellião com a sua fé publica, no aberto par
;t icular permitte a lei escrever outra pessoa a rogo do 
testador e no nuncupativo ennuncia se o testador de 
·v iva vr)z . 

(T. ele Freitas, Testam. nota 14, pag. 16 a 17 - Em 
Portugal não podem testar em testamento cerrado). 

2.0 Os cle1·igos e ?"eligiosos, professas ou não, os 
Bispos seculares e regulares, cessando quaesquer pro
hibições ou restricções anteriores ao Decreto de 7 de Ja
neiro de· 1890. (9) 

3.0 As mullwres casadas podem testar, inclependente 
·de autorisação do marido ou ela justiça. Fourgole, Test . 
. cap. 14 ns. 31 e 32, Dig. Port. part. II e art. 411, Lafay-

(9) Cessaram as prohibições de testar aos escravos condemnados 
·á morte, aos hereges e apostata~; não ternos, felizmente, mais escra
v'idão e a pena de mórte e ninguem pode ser perseguido por mo

·ti vos de Religião que o Estado não a tem, nenhuma protege, 
menhuma auxilia, nenhuma persegue. 
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ette- Direitos de Família, § 46 n. 5, pag. 80 - art~ 
905 Cod. Civ. Francez. 
. O testamento é acto que só depende da vontade do·· 
testador e mesmo porque com.eça ter effeito ao tempo cia· 
morte quando cessa o poder marital (Pothier vol. 8, n .. 
112, pag·. 256, Cod. Civil fr. art. 256). 

§ 33 

O reconhecimento dos filhos naturaes pócle ser feito · 
em qualquer elas especies de testamento, aberto publico,. 
aberto particular, cerrado ou finalmente em testamento· 
nuncupativo, podendo o reconhecimento ser revogado 
pelo testador a todo o tempo, na forma da Ord. liv. 4 · 
tit. 37 princ. ; pois todos os actos que são ordenados 
para o tempo da mórte, se podem mudar e revogar até· 
á mórte (Lafayette, Dir. · de Família, § 122 n. 2 e § L 
nota 1·", pag·s. 232 e 233. 

§ 34 . 

Não se deve confundir o testamento feito com o tes-
tamento a fazer ainda - projecto de fazer mais tarde· 
disposições em proveito de pessôa designada. 

§ 35 

A capacidade testamentaria, pena de nullidade, não· 
havendo lei expressa em contrario, deve-se julgar : 

l.o Pelo tempo de fazer-se o testamento, segundo as. 
leis desse tempo, e não pelas do tempo da múrte elo · 
testador, ou de outro qualquer intermedio. 

2.0 Pelas leis do domicilio do testador a esse tempo,. 
não as de qualquer outro lugar (Vide Teixeira de Freitasl . 
testamentos, pags. 27 e 28 e nótas 30 e 31.) 

§ 36 

As ciclades-municipalidades- são pessoas jurídicas: 
podem herdar e recel)er legados, podendo ter estes po1~· 
fim a instrucção e educação da. infancia ou erecção de· 
um monumento. Os Estados podem ser herdeiros (Vau-
tier - .Des pm·sonnes rno?·ales, pags. 13, 14 e 15) . 



23 

SECÇÃO I 

Abm·t~t1Yt dos J'estwnentos 

§ 37 

Compete ao juiz da provedoria abrir e mrj.ndar 
cumprir os testamentos .e codicillos, mandando registrar 
e inscrPver nas repartições ' fiscaes, afim de acautelar o 
pagamento do imposto de transmissão causa-nzo?·tis1 e 
archivar em cartorio, mesmo em ferias. (Avs. de 10 de 
Fevereiro de 1831, 28 de Julho de iH43, 1.0 de Outubro 
de 1844; Ord. liv. 3 tit 18 .§ 9; Dec. de 30 de Novembro 
de 1853, art. 3 § 1.0

; Lei de S. Paulo n. 18 de 1891, art. 
63 II - à e Decreto n. 123 de 1892- art. 124, § 4, II, b). 

§ 38 

Os juizes de paz abrem os testamentos tão somente 
para pr<,videnciar sobre as disposições funerarias quando 
não seja encontrado logo o Provedor,' a quem remette-los-á 
immecliatamente, depois de conhecidas aquellas dispo
sições, devendo lavrar os termos de apresentação, aber
tura e remessa. (arts. 61 da Lei n. 18 de 1891 e 123 n. 
II lett.ra c elo Decreto estadoal n. 123 de J O de Novembro 
de 1892. (lO) 

\lO) ~os lugares, fóra d:t residencia dos juizes ou quando não 
estivessem presentes, abriam os testamentos os Paroclios por pratica 
antiquissim 1 e filha da necessidade, mantida e respeitada para . o 
bem pubJ,co. Hoje não podem abrir os testamentos, a lei confiou 
aos juizes rle paz. O art. 6 da Lei n. 338 de 7 de Agosto de 
1895, publicada na Gazeta Juridjca do Estado, vol 8 n. 4, pag. 
270 e no Diario Offi.cial n. 1223 de 10 de Ago'>to do mesmo 
anno, diz : as providencias urgentes relativamente aos casos . espe
cificados no art. 3. 0 do Decreto n. 1285 de 30 de Novembro de 1853, 
podem ser determinadas, sem conhecimento definitivo pelo substi 
tuto do ju iz de direito em exer,cicio, quand0 este se achar m1is d 
doze kilometros da povoaç lo, séde da comarca. 03 actos de aber
tura e reO'I'itro dos te3tamentos não sito sujeitos á distribuiç1o, mas 
ficam a ~"'ar<YO, na comarca da capital, do serventuario vitalicio que 
ficou .na p;sse do antigo cartorio da provedoria, e nils outra> 
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§ 39 .. 

A aut(lriclade local é a unica competente para abrir 
·os testamentos dos estrangeiros, c não os respectivos 
·consules. 

A autoriclade, aber1 o o testamento, deve remetter 
-aos consules o traslado authentico do testamento e termo 
·de abertura. 

(Avs. de Hl ele Outubro e 25 de Junho ele 1864 - T. 
·de · Freitas, Test ., nóta 250). 

§ 40 

Os Consules estrang eiros deverão eommunicar ao 
.Juiz Provedor a achada de qualquer testamento de ·eus 
concidadãos no espolio destes, ou quando tenham sido 
·depositados em seus consulados, para que em sua pre. ença 
·O juiz proceda a .abertura. 

No ca ·o da achada, devem os eonsules fazer lavrar 
t ermo, descrevendo a forma exterior do testamento, ru
lJricar e pôr sob o sello. U l ) 

·comarcas do ~erventuario do officio a que estiver annexo o da 
provedoria - art. 7.0 § 3.0 da Lei n . 94 a de I7 de Setembro 

·de r892. Da abertura e cumpra-se dos testamentos tem o juiz e 
escrivão emolumentos dos arts. 35 e rr2 §§ 1.0 e 2. 0 do Regi
mento de custas estadoal de 6 ele Junho de r893· Por caute~a, 
.aberto o testamento, diz Macedo Soares, em Testamentos, mo deve 
mais ir o original ás mãos da parte, pois tem-se visto darem-lhe su .. 
miço, quando as disposições contrariam certas esperanças. (T. de 
Freitas, Test. r pag. 2 r 6). Devem os testamentos ser abertos 
sem demora, logo que são apresentados, porque ordinariamente 
-contem disposições sobre os enterramentos e de corpo presente. 

(II) Disposi ções contidas nas a ntigas convençues consulares que 
·não foram prorogadas e foram denunciadas, devendo, em regra ,' 
·executar-se o Decreto n. 855 de 8 de Novembro de 185r ; mas 
·.taes disposições se devem observar como salutares e de bôa cautela. 
A abertura de testamentos de subditos brazileiros, em paiz estran
·geiro, é feita nos consulado~ (Reg. n. 520 de II de Junho de r847, 
.art. 183 e Decreto n. 4968 de 24 de Maio de 1872, art. r 88, ' 
modelo n. 26, T. de Freitas, Test., § 120). 



25 --

§ 41 

A abertura s01nente é necessaria quando se trata 
cio testamento cerrado, pois nenhum outro depende dessa 
solemniclade e somente ele inscripçã.o e registro (Lobão, 
Segs. Linhas, Dissert. 6, § 16). 

§ 42 

A falta de abertura judicial não annulla o testa
mento estando elle em fórma regular e solemne (Lobão, 
c it. § 28; T. de Freitas, Test., nota 251, pag. 120 ; Coelho 
da Rocha, § 619 ; C. Telles, Dig. Port., art. 1992 § 2.0 

- Direito, v0l. XIX n. 2 ele 15 de Junho ele 1879 -
Accordams ela Relação da Bahia de 26 de Outubro ele 
1877 e 31 ele Maio ele 1878 e Sentença elo Supremo 
Tribunal de .Justiça ele 7 de Maio de 1879). 

§ 43 

Quando aconteça ter sido aberto o testamento por 
algum particular ou autoridade incompetente, pode-se 
aclmittir no juizo da provedoria justificação elo facto com 
citação dos interessados, de modo que se conclua não 
ter siclo aberto pelo testador com intenção de revogai-o. 
(iVIan. elo Proc. dos Feitos, Percl . l\1alheiro, nota 859, Lobão 
Dissert-. 6.0 cit. §§ 31 e seguintes). (12) 

§44 

A incompetencia do Juiz · que abrio o testamento não 
produz: a nullidade da abertura, nem do testamento. 
(Lobão cit. pag. 184- Direito vol. XIX n . 2- Accordãos 
da Relação ela Bahia ele 26 ele Outubro ele 1877 e 31 ele 
Maio ele 1878 e Sentença elo Supremo Tribunal ele .Jus
tiça ele 7 de Maio de 1879). 

(r2) No Direito vol. I9 de rs de Junho de r879 vê-se um 
caso de justificação de um testamento aberto por uma autoridade 
policial. (Vid. Liz Teixeira, tomo li, § 7 24, Gouveia Pinto, Test. 
cap. 24 e 25 ). Da sentença julgando a justificação foi recebida 
a ppellação. 
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§ 45 

Achado aberto o testamento em poder do testador, 
sendo eerrado, deve-se presumir .que o revogou e o her
deiro instituído deve provax· o contrario. 

§ 46 

Achado aberto o testamento em poder de outrem ou 
herdeiro ab intestato, incumbe a estes provar que o 
te!:'tamento foi aberto pelo testador com intenção de re
voga1-o, caso queiram impugnar o testamento ; porque, 
no caso contrario, poderá o herdeiro instituído justificar, 
como supra se declara. (C. Telles, Doutr. das Acc., § 133: 
e nota 277, Guerreiro, De division. Trat. 2.0 liv. 3.0 cap. 
5.0

, ns. 207 e 208). Vid. art. 1939 do C. Civil Portuguez. 

§ 47 

Decretada a curadoria ou successão provisoria de 
bens do ausente, presumida a sua morte, se tiver deixado 
t estamento, deverá ser aberto e cumprido ;_ visto que, 
havendo testamento, se defere a herança ao herdeiro ins
tituído. (Per. de Carvalho, Prim. Linhas Proc. Orph. § 177 
e nota 339 ; Cod. Civil fr. art. 12.3 ; Cod. Civ. Port., art. 
66 ; Coelho da Rocha § 396; Ord. liv. 1 tit. 62 e § 38 ; 
Regimento do Desembargo do Paço, § 50 ; arts. 22 e 47 
do Decrato n. 2433 de 15 de Junho ele 1859 ; Guerr. 
trat. 2.0

, cap. 5.0 e n. 93). 

§ 48 

Logo que for aberto qualquer testamento deverá o 
juiz remetter ao juiz de orphãos (quando este cargo não 
accumu1e) uma copia authentica, afim de que este possa 
examinar se tem ou não lugar a arrecadação pelo juiz 
de ausentes e proceder ulteriormente como no caso couber
(Regul. cit. n. 2433, art. 25). 

§ 49 

O Juiz eleve denegar o seu cu1n2Jra-se quando o tes
tamento não tiver as solemniLtacles legaes ou não for-
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conforme a direito, quando as nullidadeo não dependam 
de provas, porque do contrario é de mister pr0pôr-se· 
acçã,o o1·dinaria de nullidade. (Per. de Carvalho, Proc.' 
Orph., § 87 ; C. da Rocha, § 724). Cabe appellação desse· 
acto julgando nullo o testamento ex-of!icio por motivo 
de nullidade resultante de manifesta preterição de so
lemnidades, visível pelo mesmo instrumento ou por
prova litteral, nullidade expressamente · pr<munci~da 
pela lei ou aquellas que, posto não expressas na lei, 
se subentendem por ser a solemnidade que se preterio
substancial para a existencia do testamento. 

§ 50 

Se o testador rasgou o seu ultimo testamento e· 
conservou illeso o primeiro, este recobra o seu antigo e 
primeiro vigor ; mas, se rasgar o traslado do testamento 
feito em nóta, não se entende revogar o original, salvo· 
se existem provaveis conjecturas ele que a intenção do· 
testador era revogal-o. (C; da Rocha § 724, Guerr. trat 
2.0 liv. 3.0 cap. 5.0

, pag. 337). 

§ ~1 

Sendo apresentados dous testamentos cerrados do 
mesmo testa.dor, é somente valioso o que ultimamente 
for feito, porque o testamento é acto de ultima vontade 
estando valido e legal, quer expressamente revogue 
quer quando no todo dispõe em contario 'ao primeiro. 

N~ste caso, eleve o juiz abrir ambos, mandar regis-· 
trar e archivar e somente cumprir o ultimo valioso. 

§52 

Se dons testamentos são apresentados e o 'segundo· 
modifica o primeiro, ambos são valiosos, valendo o pri
meiro no todo, salvo a parte derogada e, assr.m, ambos
se devem c11mprir. (C. da Rocha, § 724). 

§ 53 

E ' competente para proceder á abertura o juiz elO" 
domicilio do testador ou elo lugar, . em que morreu dei-
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x anclo t estamento, ou do lngar em que se o aqha em 
poder de outrem. Si o teEtador é domiciliaria em outro 
lugar sujeito á dive rsa jurisdicção, neste caso, aberto 
o testamento e cump1·idas as disP.osições dP. funera l e 
mais de corpo presente, deYerá o Juiz remetter urri.a 
copia authentica ao juiz do domicilio do testador, para 
se cumprir· quanto á clispo::;ição sobre bens n esse lugar 
s ituado::~ e onde se t e m de fazer seu inventa rio e par
tilhas. (13) 

(r3) O testamento é parte essencial do inventario e junta-se por 
-copia aos autos, por ser na sua conformidade que o juiz deve re 
gular a plrtilha (Per. de Carv., cap. x m, § 8s e nóta I52) e o 
juiz competente para o inventario é o do Jo micilio do defunto, 

, ainda que morra fóra e ainda que todas as propriedades estejam 
situadas em differentes lugares . (Ord. li v. r tit. 88 e § 4. 0 ) e ainda 
q ue residam fóra os testamenteiros e herdeiros (Aviso de r 0 de 
Junho ·de 1834, Lobão, N . a Mello; vo l. H, part . 2.a tit. 2° e 
pag 19\. A facção do inventario é perante o juiz do domicilio e 
não do obito casual (Guerr. trat. r. 0 cap. 3. 0 liv. r ; Menezes, 
Juizos Divisorios, pag. 107, cap. III § X VII[ ; Per. de Carvalho, 
-§ 6, nota 14; Pereira e Souza, Prim. linhas civis, nóta 1021) . Não 
-é com petente o d0 lugar para onde o inventariado se passou sem 
animo de mudar de domicilio e onde fallecera (D ·rei to, vol. 5. 0 

n. 3, pag. 422 ; vol. I7 n. 2, pag. 309 ; Accordam da Relação de 
Porto Alegre de 7 de Outubro de 1879, no Direito, vol. 21, pag. 
336 ; Accordam da Relaç 10 do Estado do Rio - Direito vol. 6o 
n. 2 pag. 2 rs e o mesrao VGJlume n . 2, pag. 450 ; Accordam do 
Tribu,nal de Justiça de S .. Paulo, vol I de rs de Janeiro de I894 
-Gazeta Jurídica do Estado, pag. 8, proferido no conflicto de juris
·dicção entre os juizes da Franca e Patrocínio do Sapucahy, n. 7, 
·em 31 de Outubro de 1893. No caso de duvidas sobre d ivisas 
·entre dous municípios, que só podem ser dirimidas pe1o Congresso 
-ào Estado, deve ser resolvida a competencia a favor do juiz que 
primeiro iniciou o inventario (Accordam do Tribunal de Justiça de 
S. Paulo, rr de Junho de 1895 , na Rev. mensal das decisões do 
T ribunal, vol. n. r anno I - Julho- pag. 42). E ' um erro con
·s iderar-se 'a herança dividida em tantos quantos os lugares da si
tuação dos bens, faz "!ndo-se diversos inventarias , sujeitos a diversas 
competencias (Savigny, vo1. 8 §§ 375 e 376). ·Segundo os princípios 
geraes de direito, reciprocamente admissíveis entre as nações cultas 
·q ue estabelecem a unidáde das successões, esta estabelece a dos 
inventarias e partilhas (Officio do Ministro dos negocias do Exterior, 
·de r s de Agosto de I 89s, ao Presidente de S. Paulo). o patri
monio do defunto, sua successã.o ou herança, é um todo jurídico, 
uma universalidade de direito, zm iversitas juris ; determina u :n jtt
.diâum universale ou acção universa l. Tem intim:t e immediata 
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§ 5-± 
ra abertura do testamento deve o JUlZ ol)servar as 

formalidades legaes e ele praxe. (14) 

connexão com a pessoa do defunto, quer quanto a capacidade de 
transmissão de bens, quer quanto aos direitos de familia que limi
tam essa capacidade. Dar-lhe por séde o lugar em que se encontram ou 
todos os bens que o compõe, ou a maior parte ou a principal, é 
puramente arbitraria ; dar-lhe tantas sédes quantos os lugares em 
que se er.contrassem essas diversas partes seria, alem disso, multi
plicar, como se exprime Pacifici Mazzoni, a personalidade do defunto, 
admittir outros tantos universum jus, ou imagi'nar um unico 1miversum 
logicamente concebível em um estado errante. Por essa razão é 
menos aceitavel o quót tErritoria tót patrimónia, já repellido do 
direito das fallencias pelos decretos n. 6982 de 27 de Julho de 
187 8 e n. 917 de 24 de Outubro de 18go. A successão que abre 
o inventario e provoca a partilha é uma e universal ; o inventario e 
partil·ha devem tambem ter essa unidade. Obrigar a tantos inventarias 
e partilhas quantos os lugares da situação dos bens é perturbar a 
essencia e efficacia jurídica do juizo jamiliae erciscundae, suggerir 
conflictos de legislação de caracter internacional e de jurisdicção 
interestadoal. (Olficio do Dr. Carlos de Carvalho, Ministro dos Ne
gocias do Exterior ao dos Negocias da Justiça, 11 de Janeiro de 
1895). 3 
~"EW·-_--rç:;- ,. .-

l14) A praxe da abertura é a seguinte : Apresentado o testamento 
cerrado, o Juiz fará vir á sua presença o escrivão, e perante o 
apresentante, testemunhas, e melhor perc.nte os interessados ab
intestato, o abrirá, certificando-se da mórte do testador, cortando 
as lin4as e rompendo o lacre, lendo o sobrescripto que se costuma 
lançar por fóra, e o examinará internamente, para ver se foram 
observadas as formalidades legaes. (Ord ., liv. 4.0 , tits. 8o, 84 e 
86; Assentos de 17 de Agosto de 18II, e 1ode Janeiro de 1817). 
Feito o que, mandará o escrivão em alta voz fazer a leitura; e, finda 
esta, que se lavre o termo da ;1bertura, no qual se deve declarar 
o di a, mez, anno e lugar em q~e se faz; o nome do apresentante, 
e se este compareceu a mando de outrem, declarando quem este 
seja, e a relação de ambos com o testador, e como teve em 3eu 
poder o testamento ; o dia, mez, anno e lugar do fallecimento do 
testador, com declaração de seu nome, estado, naturalidade, filiação 
e d omieilio, devendo-se declarar se o testamento eslava intacto, 
cosi do com linhas brancas ou encarnadas, e lac.rado com quantos 
pingos de banda; em que estado foram achados os pontos, qualquer 
emenda, rasura, borrão, rasgadura dentro ou fora do testamento, 
ou qualquer outro àefeito. Nos testamentos feitos por Brasileir~ 
ea1 paiz estrangeiro, e abertos nos consulados, devem os consules 
fazer copiar no termo todo o theor do testamento. 

O termo de abertura deve ser lavrado logo em seguida ao 
auto de approvação. 
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SECÇÃO II 

Regist,ro dos 'l'estamentos 

§ 55 

Os testamentos e codicillos devem ser registrados . 
. (Ord., liv. l.o, tit. 62, §§ 8 e 9; Lei de 7 de Janeiro 
.de 1692., § ll ; Decr. n. 834 de 2 de Outubro de 1851, 
:art. 34: §§ 2.0

, 41 e 43 ; art. 124 § 4.0 n. II a do Decr. 
n . 123 de 1892,) 

§ 56 

Todos os testarnenteir s, t.erceir0s, em cujo poder es
tiverem os testamentos, ou herdeiros, são obrigados de-ntro 
-de dous mezes, que se contarão do dia do fallecimento 
.dos testadores, a levar os testamentos ao Cartorio ela 
Provedoria, para . que. sejam registrados. (L. cit., § 2.0

) . 

§ 57 

Deixando os testamenteiros, terceiros e herdeiros 
passar os ditos dous rnezes sem levarem os testamentos 
:ao registro, serão para isso notificados pelo escrivão res
pectivq. (L. cit, § 3.0

.) 

§ 58 

Antes do' praso marcado, mesmo logo que f::~lleça o 
·testador, ex-offlcio , ou a requerimento da. parte interes
·sada ou elo promotor de resíduos, havenuo suspeita 
.contra quem tiver o testamento em seu poder, poderá o 

Antes da subscripç~. o do termo sella-se o testamento, e con
. cluso ao Juiz, mandará este intimar o testamenteiro para acceitação 
. da testamentaria, lavrando-se a respectiva certidão, e termo de 
.acceitaçào sob juramento ; de novo conclusos, mandará o Juiz re
gistrar, inscrever, e cumprir, salvos direitos de terceiro, e arcbivar, 

·tirando-se cópia authentica para se enviar ao Juizo de Orpbãos e 
Ausentes, para v<rrificar se é caso ou não. de arrecadação por seu 
Juizo. Se o testamento contiver legado ou herança deixada a qual
. quer menor ou interdicto, á mulher casada com clausula de não 
.communhão, deverá o Provedor observar e fazer observar o que 

dispõem a L. Nov. Hypotbecaria e seu Regulamento. 



-- 31 -

jui_z obrigal-o a que lógo faça o reg istro, sem mais de
móra alguma. (L. cit. § 4·0

) . 

§ 59 

Sendo notificadas as pessoas, em cujo poder esti
verem os testamentos, se não os levarem ao reg·istro no 
termo de 3 dias que se lhes assig·nar, incorrerão na 
pena de perdm· o pr~mio que ··nos mesmos testamentos 
lhes foi deixado, alem ele serem processados por clesobe
<l.ientes e por mais crimes E-m que incorrerem. (L. cit. 
§ 5.0

, Consolid. elas L. L. civis, art. 1092.) 

§ 60 

Compete aos juizes ele direito em correição provi
<lenciar sobre os t estamentos não registrados, suspen
dencltl e responsabilisando o escrivão que sonegar algum 
testamento, ou deixar ele registral-o, e impondo as 
Jlenas declaradas ao testamenteiro, citado para e:x:lílbil-o, 
q ue não compareceu. (Reg. n. 83-! de 2 de Outubro de 
1851, art. ~4 § 2 ; Consolid. cit., art. 1093.) 

§ 61 

Nas Provedorias eleve haver um livro especial para 
'registro elos testamentos e coclicillos, devidamente 
sellado. 

§ 62 

A suppressão ou occult.ação de um t estamento dá 
l ug ar á acção crime (Chauveau, vol. II, cap. 22, pag. 
330 -vide arts. 326 e 333 elo Cocligo Penal). 

§ 63 

Deve ser feito o registro primeiramente que a ms
-.cnpção. 
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SECC'ÃO Ill 

l1~sc~·ipção elos Tes tarnen tus 

§ 64 

A in cripção on apre entação do te_ tamento nas re
partições fiscaes é para o e:ffeito de se fiscalisar o paga
mento do imposto. 

~ 65 

Registrado o testamento, o E crivão tla ProYedoria 
Lleve remetter cí. repartição fiscal dentro de oi to dias 
-para ser nelle lançada a verba de sua apre entação, a -
1gnada pelo admini trador ou agente fi cal. 

~ 66 

Nenhum ·testamento se mandará cumprir definiti
vamente nem a conta da te tamentaria e partilha 
erão julgada~ em que conste primeirament a in -

cripção feita pela repartição fiscal. (Regul. n. 156 le . 
28 de Abril de 1842, art. 17; Regnl. n . 410 de 4 d 
Junho de I 45 · Decr. n. 2708 de 1:- de Dezembro ue 
1 60 art . :l9, 30, 31 3-/ e 33 : Regul. ProYincial de •. 
Paulo de 24 de Maio de l 6:', art. 24 a 26). 

8ello dos Testamentos 

_-o Estado pagam 200 rei por meia folha de papel 
(Tabella B, ~ 12, do Decreto n . 182 de 20 de Junho de 
1893- sello de estampilha). 

No Di tricto Federal pagam 220 rei por m ia folha 
conforme a. tabella .B, ~ 1.0 do Decreto n . 126-! de 11 de 
Fevereiro de 1 93, e art. 17 § 18. 



- 33-

SECÇÃO v 
Arcltivo dos Testamentos 

§ 68 

Os testamentos originaes, depois de registradost 
inscriptos e sellados, devem ser guardados no cartorio 
da provedoria e~ emmassados com os do mesmo anno. (Ord. 
liv. 1.0 tit. 62, § 8; L. 7 de Janeiro de 1692; Decreto n.o 
834 de 2 de Outubro de 1851, art. 41.) (15) 

§ 69 

Se forem requisitados para alguma acção civil ou 
criminal de falsidade, o escrivão, precedendo despacho do 
juiz, os remetterá, deixando traslado em seu lugar. (De
creto n . 834 cit., art. 41). 

§ 70 

O Juiz da causa, em que se argue a falsidade elo 
testamento, póde requisitar do juiz da provedoria <• ori
ginal do testamento contestado e deve ser attendida e 
:qão recusada essa requisição, podendo o juiz da causa 
mandar junta-lo aos autos. 

(Accordam ela Relação do Rio, de 19 de Março de 
1878, Direito, vol. XV, n . 4, anno VI, de 15 de Abril elo 
me::smo anno, pag. 670). 

(rs) A Ord., liv. r 0
, tit. 62 § 8 não mandava archivar os 

testamentos, antes o S 9 os suppõe em poder dos testamenteiros. 
Era praxe, o testamento original depois de registrado, ficar em poder 
dos testamenteiros, ou herd;:!iros, tirando-se copia para se juntar 
aos autos do inventario, e com o original se apresentava o test·l
menteiro para prestar contas. - Menezes, J. Divisorios, cap. 2, 

§ 38, pag. 63. ~ 
A Lei de 7 Janeiro de r692 mesmo ordenava que, depois de 

registrado, se entregasse ás partes. Assim sempre se praticou antes 
do Regul. das Correições. Este regulamento fez uma innovação e 
bôa innovação, diz o sr. Teixeira de Freitas, em sua Consolidação 
das Leis Civis, art. 1094, nota 2. Na verdade a innovação tende 
a assegurar a existencia de tão importante acto civil ; mas é mister 
que nos cartorios haja a necessaria regularidade no archivo. Devia
se crear o archivo testamentario de que tratam os artigos r927 ~ 
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SE 'ÇÃO VI 

l'l?.Sc?·iz;ção lzypotlwca1·ia 

§ 71 

O Escrivão da Provedoria que registrar testamento 
contendo leo·ado ou herança a favor de mulher ca ada 
com a ·lausula de não communhão, deve notificar o 
marido para a inscripção da re pectiva hypotheca legal, 
.cert ificando a notificação effectuada á mal'gem do re
gist.ro - art. 173 do Decreto n. 370 de 2 de Maio de 
1890, regulamento para exe ução da Lei n. 169 a de 19 
de Janeiro do mesmo anno. 

~ 72 

O te tamenteiro é tambem obrigado a requerer a 
inscripção da hypotheca legal da mulher casada, prove
niente de legado ou herança inotituida em testamento 
d~ que . elle é ex~cutor, s dentro de tr s mc~cs, con
tado do registro do testamento, não e tiYer a me ma 

1931 do Cod. Civil Port., depositando- se os testamentos em um 
cofre forte. O Sr. Conselheiro Rebouças em suas observações á 
Consolidação diz : Que não deve ser julgada bôa a innovação con
traria ás leis e alem de onerosa ás partes tornando-se necessario a 
tirada de traslados para se juntar aos autos de inventaries, e pres
tação de contas. Quando se cumpria a lei, o testamento, logo 
que era solemnemente aberto, era em sua integra registrado no 
competente livro, e passava a ser visto e averbado nas estações e 
administrações fiscaes ; e isto feito, era com o testamento original 
requerido o inventario, e á,vista delle se fazia a competente partilha 
e execução. Para a conta testamentaria, e tudo o mais que con
vinha ás partes, -pediam-se certidões dos testamentos existentes nos 
autos de inventario, ou de seu regis tro na Provedoria. Estava ga
-:-antida a existencia do testamento pelo seu registro, e no inventario 
pela sua incorporaç'\o nos autos, e ás partes livre o direito de o 
verem nesses autos, e havei-o por certidão onde mais conveniente 
lhes fosse. Se houvesse perda ou subtracção do livro do registro, 
ou dos autos de inventario, sempre constaria o testamento de um 
delles, registrado ou em original. Dada, porém, a innovação, se 
·onde estiver o processo original, emmassado, como um processo 
findo, for subtrahido, queimado, ou destruido por alguma causa de 
força maior, pelos ratos ou cupim, não haverá jamais em algum 
outro lugar no interesse legitimo das partes .» 
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.hypotheca inscripta pelo marido, pae ou por algum pa
rente da mulher, sob pena de perda da vintena em 
:favor desta. (Decreto cit., arts. 174 e 178). 

§ 73 

Não se julgarão cumpridas as contas do testamento, 
·em quanto nos autos não estiver certificada a inscripção 
.da respectiva hypotheca legal da mulher - (Decreto cit., 
art. 179). 

§ 74 

Incumbe ao juiz ela provedoria ordenar a notificação 
~ cargo do escrivão se não estiver feita e punir o es
-crivão pela falta . della, sujeito á responohbilidade cri
minal e civil que da omissão rer:mltat' - arts. 175 e 180 
.do cit. decreto. 

§ 75 

O juiz de direito em correição verá se foi feita a 
.notificação e punirá o escrivão remisso e constrangerá 
.o marido a inscrevel-a. (Arts. 176 e 177 do cit. Decreto). 

§ 76 

O Escrivão ela Provedoria que reg-istrar testamento 
..contemlo legado ou herança a favor de algum menor 
on interclict.o deverá remetter ao escrivão de orphãos um 
.certificado contendo : 

l. O nome e domicilio do doador ou testador. 
2. O nome, filiação e domicilio do menor. 
3. O objecto da cloação ou legado. 
4. A data da escriptura de doação e da abertura 

elo testamento registrado. 
O escrivão á margem do registro certificará a re

messa do certificado. (Art. 185 do cit. decreto). 

§ 77 

O testamenteiro é tambem obrig·ado a requerer a 
·inscripção da hypotheca legal do mengr ou interdicto, 
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proveniente de legado ou herança instituída no• 
testamento de que elle é executor, se dentro de tres 
mezes, contados do registro do testamento, não estiver
a. mesma hypotheca inscripta pelo tutor, curado1·, pae 
ou parente do menor ou interd icto, sob pena de perder· 
a vintena em favor dos mesmos .menores e interdictos .. 
(Arts. 187 e 192 do cit. Decreto). 

§ 78 

O juiz de direito :fiscalisará o cumprimento dessas. 
disposiçõeti, constrangendo o pae, tutor ou curador a fazer
a inscripção da hypotheca legal do menor ou interdicto 
incumbindo ao juiz de orphãos o fazer cumprir a lei a 
respeito e obrig·ar a fazer a inscripção. (arts. 189 e 190). 

§ 79 

Não se julgarão cumpridas as contas do testamento 
não constando dos autos a certidão da hypotheca legal 
dos menores e intenlictos. - art. 193 do cit. dec. (16) 

CAPITULO VI 

..Do testamento cer1·ado 

§ 80 

Testamento cerrado é o escripto pelo testador ou 
por outrem a seu rôgo com instrumento de approvação. 
(T. de F1·eitas, Test. § 72, pag·. 134). · 

§ 81 

O testamento cerrado com instrumento de appro
vação para ~r valioso é necessario : 

1.0
- Que s~ja escripto pelo testador ou por outra 

pessoa a seu rôgo. (Ord. liv. 4~tit. 80 § 1). 

(16) Vide Decreto n. 169 a de 19 de Janeiro de 1890 e De
c~.eto n. g7o de ~ d« Maio do mesmo anno arts. 398 §§ 4.o, s.o,. 
399 § 3· e§ 2. n. III e 400 . -- ~ ::=:~ 
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2.0
- Que s~ja assignado pelo t.e tador se não foi 

-por elle escripto, se sabe escrever, sob pena de nulliclade. 
(Sentença do Supremo Tribunal de Just iça n. 8269, de 
·:21 de Junho de 1873, rec .. rrente D. Josepha Maria Tu
·pinambá, recorridos os herdeiros elo Commendador Ma
noel .José Teixeira Barbosa.) 

- E' nullo o testamento do testador, que não sabe 
·ese1'ever, sendo escripto por um individuo, assignado por 
·outrem a seu rôgo. (Gaz. dos Trib. n . 258 - Sentença do 
:Supremo Tribunal ele Justiça, revista n . 4959, entre 
partes re1~o rrentes Joaquim Bittencourt e outros, recor
rido Manoel Pinto de Moraes ; Accordam da H.elação de 
Porto-Alegre de 10 ele Março de 1876, app . n. 183- Di
reito de 15 de Maio elo mesmo anno, pag. 106; Orel. liv. 
4 tit. 80 § 1.0

- Accordam do Supr. Trib. de Justiça de 
14 de Outubro de 1853, Sentença do mesmo Tribunal 
de 21 ele .Julho ele 1873- Direito, vol. I. , aliter no 
H.epert. vol. IV, fs . 782. Vide Miscellanea Jurídica, pag. 
341, verb. testamento.) 

-- E' nullo o testamento assignado a rôgo elo tes
tador por pessoa di versa ela que o escreveo. 

- Não é nullo o testamento escripto pelo testauor e 
não assig·nado por elle. (17) 

- Não é nullo o testamento que é clictado 1 elo tes
tador e escripto por outrem, mesmo que saiba escrever, 
tendo assignado depois. 

- Não é valido o testamento cerrado que não foi 
dictado pelo testador e sim copiado de uns apontamentos 
escriptos por lettra de terceira pessoa e entregues pelo 
herdeiro instituído. 

- Não é nullo, porem, o testamento escripto por 
-outrem em vista de apontamentos que o testador lhe en-

(17) A Ord. liv. 4 tit. 8o S 1. , como fora para desejar, não 
exige a assignatura do testador quando escreva elle mesmo o seu 
testamento, em contrario ao que dispõem as leis estrangeiras. (Cod. 
Civ. Port., art. 1920), pois a subscripção é que consuma verdadei
ramente o acto . (Lobão, diss. 4 ás 2. linhas, § 13). 
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tregar e-cripto Oll a ignados por elle nal'rando as ua~ 

decln.raçõe ·, e cujo original se deve guarjar. (Parecere. do· 
advo()'aclos Nabueo, T. Freitas, Barbosa da Cnnlta, v t:lr -o 

reira Vianna e Urbano Sab ino, em 1868, no celebre feito-
de nullidad.e do testamento ele Patrício Ricarclo Freire.' 

-E' valid.o o t ·tamento cerrado as im julgou a 
Relação do Rio em 21 de Abril ele 1874, de quem sabe, 
mas não pode escJ·cver, assignaclo por terceiro com 
declaração ele o assignar a rôgo por não poder o te -
tador. (Direito, anno II, vol. 4 de 30 de Dez m bro de 
1874, pag. 353). 

Que po::;sa fazer· testamento cerrado quem, sabencl(} 
escrever, acha-se impo · ibilitaclo ele escrever ou assignar 
ao tempo da facção do testamento, c vê su tentado por 
Gouveia Pinto, cap. V § 2."- T. de Freitas, nôta l." ao 
art. 993 da Consolid. elas L. L. Civ is e Testamen tos, uót.a 
185 ao § 73, pag. 138. 

ão sabenclo o te tador as ignat dcv ser o te ta
.mento a signado por q tlem lh'o escreveo a rôgo . 

-E' nullo o testamento que não está assignad.o pelo 
testador c nem pela pessoa que lh'o e ·creveo, embóra uo 
final delle diga-se 1 ue o assignara e se:i a legalmente 
approvaclo, exigindo a lei a assignabua do testador no 
testamento c auto cl approvação. (T. üe r~ 1· itas, nóta 4." 
ao art. 1055 § 3 c l'estarnentos, pao·. 137 - nóta 185.) 

3.0 - Que o testamento seja entregue ao tabellião pe
rante cinco te.-tcmunha , varões e maiores de quator;r,e 
annos. (18) 

4. - Que o tabe llião perante a testemunha.- per
gunte ao te · tador : se e aquelle o sco tc-tamento e se o 
ha por bom, firme e valioso, quando o te tad.or não se 

. . (I8) A tradição legal do testamento tem por fim evitar a sub,:;
tttmçã.o do testamento e ficar comprovada a sua ideotitade n'io bJ.'i

tando ser por outrem entregue, ainda que o testador apo~te p3.ra a 
commoda em que está(Accord . da Relação do Rio,de r8 Junho de r869) . 
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tenha antecipado em faze-lo. (Ord. cit.; Assento de lO ele 
Junho de 1817). (19) 

-Quando o testamento for de mão commum, deYem 
ambos os testaclores, cada um clelles per si pegar no tes
tamento e entrega-lo ao tabellião e a cada um delles 
deve este faí.:er as perg untas da lei. (Vallasco, Consulta 7."; 
C. Telles, Man. dos Tabelliães, § 253) 

- Não é substancial o ser apresentado o testamento 
cerrado e cosido para ser approvado, como tambem não 
o constar no interior do testamento q ne o testador o tenha 
lido e relido, mas é sempre seguro fazel-o constar (Lobão, 
Dissert. cit. § § 14 e 15 ) ; bastando o testador entregar 

( r9) Perdi.,';ã0 Malheiro, Consultas Jurídicas, pags. 460 a 46r 
e 462 a 463, opina que desde que conste que o testador entregou 
o testamenlo ao tabellião e manifestou a vontade de que o appro
vasse para que tivesse inteiro vigór, taes palavras são equipollentes. 
O Tribunal de Justiça de S. Paulo assim julgou por Accordam ele 
6 de Junho de r893 na appellação n. 104 de BJtucatú, Gaz. 
Jurídica do Estado, vol. IV n°. 4, pag. 302. Em contrario se vê jul
gado pelo Supremo Tribunal de Justiça em 26 de Julho de 1876, 
revista n· 0 8912, vide Direito, vol. X, pag. 326 e vol. XI, pag. 
556 . Eis o accordam: -

« Vistos, expostos e relatados os presentes autos de revista 
civel, entre partes, recorrentes Philadelpho de Souza Castro e outros, 
e recorrido João Bernardo Nogueira da Silva: concedem a revista 
pedida por inji..lstiça notoria e consequente nullidade manifesta dos 
accordãos recorridos ; porq uánto não tendo o tabellião no instrumento 
de approvação ' do testamento de que se trata, guardado o disposto 
na Ore!. L. 4· 0 , Lit. 8o, § 1. 0 , na parte, em que mandava fazer á 
testadora as perguntas de ser aquelle o seu testamento, e de o haver 
por bom, firme e valioso, e declarar a sua resposta, especificando 
elle esses requisitos no mesmo instrumento; procedendo de outra 
maneira não é valioso aquelle testamento, porque assim o declarão 
expressamente a citada Ord. e assentos de 17 de Agosto de 18r r 
e ro de Junho de 1817. » 

« Portanto, mandão que se remettão os autos ~. relaç'lo 'de 
Porto Alegre, para revisão e novo julgamento. >> 

<< Rio de Janeiro, z6 de Julho de r876. - B1·ito, presidente. 
- Bar"Jo de Montserrate. - Barão de Pirapama . - Sim-es da Silva. 
-Leão.- Barbosa.- ValdetarJ. - Albuquerque. - Costa P into. 
- Coito. -Figueira de Jllle/lo. - Pert!Íra Motzteiro. - Vasconcellos. 
-Silva Guimar:.es. >> 

« Não votou por impedido o Exm. Sr. conselheiro Silveira. -
Camara, vencido. >J 
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o papel apenas dobrado, assim sempre 
o melhor interprete das leis (Assento 
de 1815 e lO de Junho ele 1817). (20) 

foi uso e costume, 
de 8 de Agosto 

(1 o) Em contrario tem sido julgado, assim pela Relaçl'!.o d? ~io 
na appellação n.0 14·581, em 16 de Dezembro de 1875- Dtre:to, 
vol. 6 .0 anno III, pag. 452 e vol. X, pag. 562. 

Que não importa nullidade do testamento ou codicillo entre
gal-os ao tabellião o testador apenas dobrados e nã o cerrados e cosidos, 
porque similhante facto não tir:1 a authenticidade dos mes_mos, princi
palmente quando taes actos forem escriptos pelo mesmo tabellião 
que os approvar, decidia a Relaçf o de Porto-Alegre por Accordam 
de 7 de Nt vembro rle 1879, appellaçii o civil entre partes aprellante 
D. Petror,ilha Corrêa e appellado Luigi Gpligniano- Direito, vol. 
XXI n. 0 2 de 15 de Fevereiro de 188o, anno 8. 0 , pag. 321. Pelo 
Codigo Portuguez o testamento póde ser cerrado e cosido depois 
de findo o acto de approvação - art. 1922 S 2.0 No direito vol. 
6 se vê um trabalho luminoso do advogado Carlos Augusto de Car
valho sustentando não ser nullidade não ter siclo entregue cosido e 
cerrado o testamento, pags. 457 a 46o, null idade que no entanto foi 
reconhecida pelos Accordams rla Relação do Rio de 16 de Dezembro 
de 1873, 28 de Agosto de 1874 e 5 de Abril de 1876. Diz esse 
illustre advogado em summa : - Que a Ordenação, inspirando-~e 
n0 Direito Romano de que se havia apartado quando determinou 
as varias formas de testar, sem senso jurídico preceituou que o tes
tamento mystico devia para receber a necessaria força, ser apresen
tado cosido e cerrado ao tabellião em presença de cinco testemunhas 
afim de lavrar-se o instrumento de approvaçiio e se fizesse ou co
meçasse em parte alguma das folhas em que alguma parte do tes
tamento estivesse escripto . Com razão perguntou o tabelliiio Teixeira 
de Abreu - (Lobão, N. a Mello, Diss. 4.3 § 14) como approvar 
un:a <?ousa fechada_? Cu~~r! da a risca ~ Ord. liv ._ 4 ti t.. 8o § I 
atttng1a-se a uma 1rnpossJb1hdade matenal. Era preéiso abnr o tes
tamento cerrado e cosido, ap-proval-o e .... fechai-o? A lei não exigia 
isso contrariando-se sem duvida o característico dessa especie de 
testamento - o segredo das disrosiçoes . A lei copiando a lei Hac
consultissima (1. 21 Cod . de testamentis) esqueceo que nel la se dou
trinava, que o testamento devia ser apresentado ás sete testemunhas 
sellado ou ligado, ou somente dobrado e envolvirlo, para ellas sob re 
elle lançarem seo sello e sua assignatura, comprebendendo-se a pro
ce~encia dessa disposição romana. As testemunhas não lançavam a 
ass1gnatura em parte alguma das folhas em que ,1lguma parte do 
testamento seja escripta. h'\>~ 

Não se comprehende, porém, a doutrina da Ordenação. Des
cobre-se na lei testamentaria de Luiz 15° (1735, art. 9. 0 ) no art. 
976 do Cod. de Napoleão, reproduzido no art. 902 do Cod. das 
Duas Sicilias, no art. 1,5 I7 do da Luisiana, no art. 7 5 r do da Sar
denha, no art. 987 do da Holbnda a razão da exigencia : - Le 
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5.0 
- Que logo em presença elas testemunhas e 

sempre em presença destas, e no lugar onde esteja vi
sivel o testador, faça o tabellião o instrumento de ap
provação, declarando nelle que o testador por sua propria 
mão lhe entregára o testamento, e o houvera por sGu, 
bom, firme e valioso. 

6.0 
- Que o instrumento de approvação comece 

logo e immediat.amente no fim do testamento, devendo 
continuar ~em interrupção na mesma pagina e seguin-

testateur présentera !e dit papitr ainsi elos et scellé a sept temoins 
au moins (Orei. de I 7 35), y compris !e notaire ou tabellion ; ou i! 
!e fera clore et scei!er en leur presence, - porque exigem esses 
codigos e mais o da Toscana no art. 307 e o do Chile no art . 
r,o23, que o instrumento de approvação se deve lavrar en e! so

_brescrito (Coei. do Chile) o cobierta . ... 
Termina e! estoganicento por las firmas de! testador y de los 

testigos, y por la firma y signo del scribano sobre la cobierta. -
Esta prescripçâo é, diz Merlin (vb. test. Jurisp . Sec. 2, § 3, n. 

14) para impedir que o proprio testador faça alterações ou addições 
depois ele achar-se (o testamento) revestido de um acto de app>o
vação; ou no sentir de Troplong (Don:J.t. et Test. n. r,628) para 
evitar substituição de um testamento por outro, mudanças ou altera
ções que um extranho podia fa zer, se não estivesse cosido e cerrado. 

A escriptura interna não estando revestida cle formalidade al
guma e podendo n:: o ser do proprio testador, é o acto de appro
vação que lhe serve de garantia . Aprecia-se, pois, a falta de criterio 
do Legislador Portuguez. 

Perante o Direito Romano e os Codigos estrangeiros citados, a 
solemniclacle ele ser o test:J.mento entregue já fechado é uma garantia 
ele authenticidacle, que interessa tanto ao testadór como á sociedade. 
Pela legislaç;i o Portugueza (Orei. Liv. 4 .0, tit. 8o, § 1. 0 e 2.

0
) essa 

formalidade affecta o segredo elas disposições, é um favor outorgado 
ao testador, do qual pócle prescindir. 

Merlin. - Rep . vb . Test. - tit. 17, n. 9 ; Delvincourt- Not. 
2, p. 306; Troplong - Don. et. Test. n. 1,629, que neste ponto 
acompanha Furgole. . 

Almeid.:. e Souza (A. Mello, Diss . 4, § I 5 e 2"5 Linhas, - Dtss. 
6 § 6r) ensina: . 

cc Serem cerrados e secretos entre nó'> os testamentos . ... f01 uma 
permissão em favor delle (testador). " Este favor podem renunciar, 
etc. - Neque vero ad testamenti solemnia requiritur ut a. testatore 
claudatur et involvatur testamentum; sed solum hoc fit SI testator 
ve!it neminem scire ea, quce in testamento scripta. (L. 21, Hac con
sultissima). 
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tes, para que não se possa tirar o t estamento verdadeiro 
do instrumento de approvação e metter outro, fal ·amente 
fabricado, no lugat'. 

7.0 
- Que não havendo lug·ar na ultima folha 

escrip ta do testamento para nelle começar o instru
mento de approvação, o tabellião ponha no testamento 
em qualquer pagina seu signal publico, e a sim o de
clare (C. da Rocha § 679). 

Nullo é o testamento em que o tabellião não haja 
posto o signal publico como acima se recommemla e no 
fim do instrumento (Accordão da Relação üo Rio de 6 

Nec in scepius allegata Ord. hoc requtsttum recensetur; unúe 
licet t~stamentum ante ligatum, vel clausum, salvis omnibus reperiatur, 
non potest dici revocatum ! ! 

Discordando desta ultima parte, era o caso de perguntar-se, o 
que dá ao testamento o caracter de cosido e cerrado r O ser desse 
modo apresentado ao tabellião? 

Duvida-se, porque, ex-vi da Ord., como approvar uma coma 
cosida e cerrada, se a approvação tem de ser lavrada logo ap0z a 
disposição testamentaria? 

Seria um verdadeiro dislate a applicaç'io material da lei . 
A pratica, mais sensata que o legislador, salvou as difficuldades, 

determinando que a solemnidade de coser e cerrar o testamento 
mystico, deve- se realisar depois de ser elle approvado e desse modo 
as disposições seri'i.o conservadas em segredo, porque o tabellião vê 
mas não lê, verificando-se rasoavelmente a intenção do legislador. 

A pratica mandada observar pelo Accordão de 8 de Agosto de 
x8xs, que segundo o Asse nto d~:: ro de Junho de r8r7, é o melhor 
interprete das leis, consistia, affirma Almeida e Souza (no § 15 Diss . 
4, notas a Mello) em entregar o testador ao tabelli:io o testa mento 
apenas dobrado ; este o recebia e depois das mais solemnidades, 
attestando que só o passara pela vista sem o lê r para nota r e salvar 
entrelinhas, borrões, etc., o cosia, fechava e lacrava e entregava-o 
ao testador na presença das testemunhas. 

Esta praxe tambem é attestada por Portugal, de Donat. li v. 3· 0 , 

Cap. r6 e por Corrêa Telles-Digest. Port., Vol. 3 .<J , n. r ,787. 
Que accordão, exclama Almeida e Souza, mais illuminado e 

mais justo? 

Grande é o poder da raz1o e da philosophia p ratica. 
A melhor prova de que essa era a pratica elaborada p :: la ob

scu~idade da Ord., é o C~d. Civil Portu5uez . S1be-3e q u<! p:na as 
codtficaçõ !s rec.orre-se mutto aos mo;; e costumes. Fundam :: nta r esta 
proposição é inutil. Pois bem, o Cod. Civil Portuguez, doutrinando 



de Dezembro de 1838 
Tabelliães, § 253, em 
app?·ovctção. 
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no 166. - C. Telles, lvian. elos 
contrario Oliveira, Repert. verb. 

8.o - Que o instrumento de approvação seja assi
gnaclo pelas cinco testemunhas e pelo testador, se souber 
e puder assignar, nenhuma podendo assig nar a rôgo de 
outra. (T. ele Freitas, Testam., pag. 145). 

9.o - Que não sabendo ou não podendo o t estador 
assignar, assigne por elle uma elas testemunhas, decla
rando ao pé ela assignatura que o faz a rôgo do testa
dor por não saber ou não poder assignar. (21) 

sobre o testamento mystico transformou em texto legislativo a pra
tica attestada por Almeida e Souza . 

Nos arts. 1,920, 1,921 e r,922, encontra-se: (( O testamento 
cerrado póde ser escripto e assignado pelo testador ou por outra 
pessoa a seu rogo, ou ser escripto, etc. « O testador apresentará a 
qualquer tabellião a sobredita disposição perante cinco testemu
nhas, declarando como aquella é sua ultima vontade. 

« Em seguida e sempre na presença das testemunhas, o tabel
lião vendo o testamento sem o ler, lavrará um auto de approvação, 
que principiará logo em seguida á assignatura do mesmo testamento 
e será continuado, sem interrupção na mesma pagina e seguintes . 
. . . . . .. . .. . . . . Em seguida e ainda na presença das mesmas testemunhas, 
o tabe!lião coser á e lacrará o testamento, lavrando na face exterior 
da folha, que servir de envolucro, uma nóta que declare a pessoa 
a quem pertence o testamento alli contido. O assento de 10 de Junho 
de r 8q enumerando os requisitos · do instrumento da approvação 
não exige que nelle se declare ter sido o testamento entregue cer
rado e cosido. Coelho da Rocha, nota ao art. 679 considera como 
facultativo o entregar o testamento cerrado e cosido ao tabelli,: o. 
Teixeira de Freitas, art. ross ~" seguintesdaConsolid. opina pela vali
dade do testamento entregue apenas dobrado. - Vide Direito vol. 
r 8 n.0 2, pag. 202, em contrario. 

(2r) O Accordão da Relação do Rio, de r8 de Junho de r 8_6? , 
na questão de nullidade do testamento . do commendador Patnc1o 
Ricardo Freire, julgou nu!lidade ter ass1gnado. o testament? .~utrem 
pelo testador por não poder assixnar, acompanl~ando a opmtao de 
Liz Teixeira, Curso de Direito Civil, tomo II, t1t. 5° § 8, declaranrlo 
que a Ord. não permitte que deste modo ~errado possa test~r 
aquelle que sabe es-::rever, mas não pó de ass1gnar. ~m contr::mo 
opinão Gouveia Pinto, Test. cap. 5°, § 2; T .. ~e Fre1tas, Conso
lid. das L. L. Civis, art . ross, § IO; Cod. ClYll Port . 1•

0 q8r; c. 
Telles Dig. Port., vol. III n° 1704, opinião esta que tem seo fun-
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- Nullo é o testamento em que a testemunha que 
assignon a approvação do testamento a rôgo do testador 
não declara, ao pé do signal, que assig na por ma.ndaclo 
deste por não saber ou não poder assignar, devendo o 
tabellião, que assigna a rôgo, declarar igualmente o mo
t ivo porque o testador o não fez. 

- Não é caso ele nulliclade não estar o instrumento 
assignado pelo testador, o.u por alguem a se· rôgo, 
tendo-se, como devendo ter-se em consideração a ci rcum
stancia importante de que o tabellião que lavrou o dito 
instrumento havia pouco antes escripto e assignaclo o 
testamento, declarando que o fizera a rôgo do testador e 
a razão de que elle não sabia escrever (Accorclão Revisor ela 
Relação elo Rio ele 29 ele Outubro de 1869, entre partes 
recorrentes Anacleto e outros, recorrido o curador da 
herança jacente de D. Joaquina Maria de Jesus. 

- Não é nullo o testa mento em que otabellião no ins
trumento ele approvação declarou que o testador rogou 
a outrem para assig·nar por não saber ou não poder, caso 

damento nas disposições para relias da Ord. li v. 4 tit. So princ. e § 
3° . Permittindo a Ord. liv. 4 tit. 8o § 1° ao aoalphabeto a factu ra 
d o testamento cer rado escripto e assignado pelo punho de outro 
virtualmente por mais forte razão a permitte a quem sabe ler c 
escrever1 mas não pode ass igna r ;· porquan to, este, melhor do que 
aquelle, póde verificar por seos olhos a leitura e exactidão daquillo 
que mandou escrever, o que alias não pócle fazer o analphabe to . 

Assim julgou a Relar;ão do Rio por accordão ele 29 de Abril 
de 1879 na celebre causa da questão de nullidade do testamento 
Carneiro- herdeiro instituído o Visconde de Nictheroy, regeitando 
essa nullidade opposta. A Relação do Rio (Estado) por accordãos 
de 9 de Maio e I I de Agosto de 189 3 annullou um testame nto, 
primo por estar por terceiro assignado a rógo sem a pedanea de
claração de o ser a mandado do testador e o motivo porque o fez, 
não bastando a simples menção isolada d0 tabelli .io: secundo quando 
assignado por quem não é te3tell'lUnha do instrumento: tertio, quando 
do corpo do instru mento n l o consta ter siri o ao m ~ nos lido ás tes te
munhas antes de o assignar. (Direito, vol. 63 n° 4, p.:tg. 505 a 
521). Em França aquelles que não sabem ou n 'l.o podem ler nào 
pode m fazer disposições na forma do testamento mystico (art. 978 
do Cod. Civil) e bem assim em Portugal tambem são excluídos 
desse testamento os analphabetos (ar ts . 17 64, § unico e 1923). 
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essa pessóa, tendo assignado o testamento, não haja de
clarado o t er feito por não saber ou não poder o testador. 
(Corrêa Telles, Theor. ela Interpr. das Leis, no 19 § 4°, 
Consolid. das L. L. Civis, art. 1055 § 10, nota 2.) 

Essa opinião não é sempre observada, e é questão 
antiga muito controvertida. (22) 

(22) A Relaçi o do Rio de Janeiro, por Accordão de '). 6 de 
Dezembro de 1874, julgou ser caso de nullidade do testamento não 
ter a testemunha, que a mandado do testador assignou a rôgo, feito, 
a declaraç?o sacramental de assignar o instrumento de approvação 
a mandado do testador por não saber escrever, embora tivesse isso 
declarado no auto o tabellião (Direito, vol. 6 de 15 de Março de 
1875, pag. 452 e vol. 63 n° 4) A Rela~;ão de Ouro-Preto por 
Accordão de 12 de Agosto de 1884, na appell . B 0 878, julgou que 
a falta de dec:araçi:o da testemunha no instrumento de approvaçf o 
de que assigna a rôgo do testador por nr o saber, é supprida pela 
declaraç&o que desse facto faz o tabellião que approva o testamento. 
(C. Telles, Dig. Port. vol. III n'> qo4; Lobão, N. a Mello, Diss. 4a 
-Reseuha Jurídica Mineira- anno de r884 - pag. sos.) Em I 890 
e 189 1 perante o extincto Tribunal da Relação de S. Paulo se agi
tou esta questã·J no ímportante pleito, appellação civel z,0 r861, 
appellante Joaquim Paulino Barbosa Aranha e appellados JoEé Fran
cisco BarboEa Aranha e outros herdeiros de D. Maria Francisca Bar
bosa Aranha que deixou testamento aberto assignado a seo rógo, por 
ser ceva, por terceiro, e foi a questf o de nullidade magi~tralmente 
tratada pelos advogados do fôro Doutores Joã o Pereira Monteiro e 
Aureliano Coutinho, convindo guardar e reprodu~ir aqui esses trabalhos 
para que não fiquem esquecidos no pó dos cartorios. !~I ~ 

!li'lf. Para guardar o respeito a esses valiosos subsidias de estudo en· 
X€:rtaremos no nosso trabalho o ex tracto tirado dos memoriaes im-

- pressas. O Dr. Monteiro combateu a nullidade de não haver a pes
soa, que o assignou a rôgo da testadora, declarado ao pé do seu 
signal que o fazia por dia 11ão saber ou. não pode?· assiznar ata
C<l!ndo a sentença do juiz a quó, que a reconheceu, pela: maneira se-
guinte :~ {.; ª~ C ~~:-:::-~=:==,....~-ll!lt 

« E, assim decidindo, limitou-se o juiz a quó a 1nvocar a l;;'t't;; 
nua, aridamente materi al da Ordenação do livro 4· tit. 8o, pream
bulo. Valido~ é o: testamento de ft. 8; e demonstrai-c-hemo(: 

S :- .0 pela propria lei ; 
~ 2.0 pela doutrina; 
§ 3· 0 pela autoridade dos doutoresi; 
§ 4. 0 pela legisl!H;ão comparada; 
S 5.0 pela jurisprudencia. 

., 
~ 

... ·. - "' .·. 
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Assim como a forma dos actos jnridicos é, na frase de Ihering, 
(A), o mesmo conteúdo debaixo do ponto de vista de sua visibili
dade, a lettra da lei, que é a sua forma, deve ser o fiel espelho do 
pensamento legislativo, que é o seu mesmo conteúdo (B) . 

Mas este conceito, que para Cicero, pro Mm·ena, c. 12, tinha 
esta formula exagerada :- In omui denique jure civili verba ipsa te
nucttmt-não deve ser tido com a mesma cega superstição que faz 
os fetichistas . O respeito á forma não equivale ao culto, que ex
clusivamente na fé prende as suas raizes. A logica jurídica , q ue é 
o espírito scient ifico do dire ito, dá a lettra da lei não somente a 
sua propriedade filologo-sociolcgica, como traça-lhe a extensão ca
suística e accentua-lhe a intensidade dominadora . 

Ora a Iogica, que é a a lma da hermeneutica, vai nos dar, ap
plicada á lettra da Ordenat;ão, a lguma cousa que escapou ao criterio 
do honrado juiz a quo. 

Os testamentos são de varias especies; no preambulo trata a 
Ord. do testamento chamado aberto ou publico, que o tabellião 
escrtmerá 11as 11olas, e no 1. 0 do testamento cerracio, que o proprio 
testador escreve ou manda escrever. Ora, estatuindo sobre a hypo
these em que o testador, em qualquer d'aquellas formas de testar , 
;:;ão sabe ou não pode assignar, a lei não usa das mesmad expres
sões ao referi r-se a uma e á outra de taes formas. 

Tratando do testamento publico, diz assim: 
" e não sabendo, ou não podendo, assignará por 

elle uma das testem unhas , a qual logo dirá ao pé 
do signal, que assigna por mandado do testador , por 
elle não saber ou não poder assignar. E tal testa
mento será firme e valioso >> ; 

ao passo que, referindo-se ao testamento cerrado, depois de 
repetir as palavras acima transcriptas até por dle n· o saber ott n .· o 
poder assignar-em vez de concluir como no preambulo-e tal tes
tamento será jimte e valioso-a Ord . exprime-se do seguinte modo: 

<c e de outra maneira não será valioso o testamento 
e isto sem embargo de qualquer costume q ue 
em contrario haja em algum lugar ou lugares». 

Mas si a bermen eutica não tolera na lei palavras inuteis ou 
distincções sem razão de ser ; si em harmonisar as palavras da lei 

(A) Espr. dzt Dr. Rom. IU, 16s.'] 

tE) Non si vuol qtti pat lare del/a f orma come elega11za di frase 
o p1oprietá di locuzione o estetica di apparenza; ma solo di f orma 
come esatto specc/lio in paro/e della mmte del legislatore. " Cogliólo. 
La forma delle Leggi, Filor . dcl Dir. Priv. pag. 63. 
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com o seu espmto é que consiste toda a interpretação regular (C); 
si explicitamente em materia testamentaria o direito patrio condem
na, pelo Ass. de rode Junho de r8J7, a interpretação, que olhando 
só pma a lettra da lei, destrúa a sua verdadeira intenç o, aliás pre
ceito já em voga no direito romano : scrupulosam solemnitatem am
putari decernimus (Cod. VI, 30, q ), fóra de duvida ê que o legis
lador, com aquella diversa redacção, quiz exprimir di.fferenças praticas 
·entre aquellas duas regras de direito, reguladoras de relações de 
direito tambem entre si differentes (D). 

Quaes são essas differenças? porque razão o legislador, depois 
de prescrever, nos testamentos publicas, a formalidade de que se 
trata, não disse, como a respeito do testamento cerrado, que sem 
ella o testamento não valeria, posto que houvesse costume em con
trario? 

A doutrina geral do direito vai brnecer-nos a resposta. 
§ 2.0 

O principio gerador da fórma, principio eminentemente político 
-sociologico, consiste em assegurar, no mais alto gráo possível, a 

.authenticidade dos acto~ declaratorios da vontade humana. Authen
ticidade e verdade são termos de uma equação rigorosamente exacta: 
só nos actos authenticos póde estar irrefragavel a manifestação da 
-yerdade; a verdade por meio de actos authenticos póde entrar 
mabalavel ua vida externa do direito . 

Ora, dentre os varias meios suggeridos pelo espírito pratico de 
todos os povos como mais aptos a garantir a authenticidade dos 
instrumentos ou actos de declaração da vontade, nenhum leva van
tagem, em extensao e intensidade, á creação e organisação do no
tariado ou tabelliado publico, 

O tabellião tem fé publica; é verdadeiro magistrado. 
Todas as nossas leis, desde a Ord. Liv. 1.0 Tit. 78, L. de li 

-ele Outubro de 1827, Dec. de r6 'de Dezembro de r853, até os de
·cretos do actual governo provisorio da Republica, dão-lhe funcções 
proprias de verdadeira magistratura. Foi assim que exprimiu-se o 
·celebre orador Favard, na secç~ o do tribuna to francez de r 2 de 
Março de r8o3: « O Notario, que é o confidente dos pensamentos de 
uus concidad. os, o ugulador dos mcargos e das obrigações que elles 
intentam contrallir, que é quem, por sua condição, dá a sancç'Jo pra
.tica a todas as Leis, exerce uma magistratura especial, que eu con
sidero a ultima das chaves dfl grand~ edificio social >> (EJ. Tudo a 

(C) Non emm lex est quod scrip!um est; sed quod legislator vo
luit quod judtcio suo ptobavit et recepit- L. de quib .ff. de leg. 

(D) Argum. do . brocardo - minima~circumstancia facti mag;;am 
Ítiducit diversitatem juris. 

(E) Vicl . Pires Ferrão, Guia prat.' do Tabel. pag. 5· 
" á cóté des fonctionnaires qui concilient et jugent les différends 

~a tranquillité appelle d 'autres fonctionnaires qui, conseillers désinté-
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que o tabellião certifica ex notz"tia et scienti,t propria, pro
priis sensibzw visiis d auditüs, na phrase de Dumoulin, constitue ver
dade objectiva adversus omms-é a probatio probata dos antigos 
doutores. 

Emauazione di un pubblico funzionario clu é per legge il depo
sitario della fede pubblica, i'atto pubbtico é un monumen/(1 clze deve 
essere da tutti ritenuto per vero e certo, SALVO CHE, IN SEGÜITO A 
ESPECIALE QUERÉLA, INTERVENGA SENTENZA CHE NE DICHIARI LA FAL

SITÁ " Mattirolo, obr. cit., III, 19 (F) 
Postos estes princípios, facil é a sua applicação á especie con

trovertida. 
Nos testamentos cerrados, a falta da declaração explicita, em 

todas as lettras, feita pela pessoa que assigna pelo testador, do mo
tivo porque assigna, annulla irremediavelmente o acto, porque deixa 
sem explicação a ausencia de uma das formalidades de taes actos, 
qual é a assignatura do testador. Quando este n:ío sabe 
assignar, ou sabendo, não pode por qualquer circumstancia in
vencível, fazel-o elle proprio, quer a lei que conste, de modo ex
plicito, a verdade occorrente: só assim, em caso de litígio, poder
se-ha apurar a mesma verdade, que é o objectivo da justiça . Mas 
nos testamentos publicos ou abertos, cujo contexto formal é todo 
confiado ao tabellião, aquella falta importará e~ todos os casos, in 
absoluto, a nullidade do testamento ? A logica jurídica impõe, os dou
tores ensinam, e a jurisprudencia tem decretado, como adiante ve
remos, que em tal caso convem distinguir: ou o tabellião porta por 
fé o motivo por que o testador não assigna, indicando ao mesmo 
tempo quem por elle o faz . : ou nada diz a respeito. 

No primeiro caso vale o testamento, no segundo é nullo. 
Outra não póde ser a interpretação doutrinai do preambulo da 

Ordenação. Si a pessoa que assigna a rogo do testador declara o 
motivo porque este não assigna, embora o tabellião não o faça , tal 
testamento será firme e va lioso, como diz a lei; e assim dispôz porque, 

ressés des parties aussi bien que rédacteurs impartiaux de le ~1rs vo· 
lontés, leurs faisant conna1tre toute l'é tendue des obligations qu'elles 
contracteot, rédigeant ses engagements avec clarté, leur donnant le 
caractére d'un acte authentique et la force d'un jugement en dernier 
ressot t, perpétuant leur souvenir et conservant leur dépót avec fid ê
lité, empêchent les différends de naitre entre les homrpes de bonne 
foi, et enlc~vent aux hommes cupides, avec l'espoir du succês, l'envie 
d'elever une injuste contestation. Ces conseilers desinteressés, ces reda
cteurs impartiaux, cette espécie de juges voluntaires que obligent 
irrevocablement les parties contrac.tantes sont les notaires, cette in
stitution est le notariat. «Expos. de mot. da lei de I4 ventose, anno I I . 

-Dalloz Rép., v. LVotaire~LVotariat pag. 578. 

(F) Vid. Pisanelli, :Scialoja e Mancini. Coment . del Cod. di Proc. 
Clv., vol' 3.0 n . 437. 
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tendo adtante de prescrever a fórnu do> testamentos cerrados, os. 
quaes podém indifferentemente ser escriptos e assignados pelo proprio· 
testador, ou somente assignados, ou escriptos e assignados por outrem , 
que declare, sob pena de nullidade, posto qne !taja qualquet costume 
em contrario, o motivo porque o testador n i t> assigna, fóra o cumulo· 
das extravagancias não permittir, que nos testamentos publicos, tam-· 
bem podesse outrem assignar pelo testador, bastando, neste caso,. 
que o signatario decla1 e ao pé do seu signa:l, que assigna a ?'ogo do· 
testador por este não saber ou não poder assignar. T al é , em todo· 
o rigor logico, esteiado no elemento racional do direito, o unico· 
verdadeiro sentido da expressão da lei : e tal testamento será firme · 
e 7•alioso. 

Mas concluir pela nullidade do testamento porque o signatario· 
não declarou o motivo porque o testador não assignára, embora O· 

tabellião, no proprio corpo do instrumento, portasse por fé que o 
testador r()gára a Fulano para por elle assignar por este ou aquede 
motivo: 

- «assignando a sezt rogo por ser cega , Manoel .José GomP.s))-· 
é ser fetichista da lettra da lei, com grosseiro menoscabo dos ele
mentos philosophicos do direito. Pois, si na legislação de todos os 
povos tem fé publica a attestação feita pelo notaria dos actos ou. 
factos passados em sua presença, e isto pela dupla presumpção sobre 
cuja política necessidade assenta a força jurídica dos in strumento~ 
notariados, ou, como diz Mattirolo, pela dupla prerogafiu' que a lt:i 
attrilme á finita do o.fficiaf publico, isto é: a) que tal firma é le
galmente notaria, e po1· isso túzo precisa de set· verificada, e b) com
titue uma prov11 certa da convmç"Jo e dos f actos que o tabellião de
clara haverem se passado em sua presença, por que, senão por me
nospre c,; o dos elementos geraes do direito c estreita comprehensão 
dos princípios (G), haveria o legislador de exigir, ad substancz'am ou 
ad .formulam tantum, alem da .declaração publica do notario, a re
dundante e escusada declaração da pessoa privada que assignou a 
rogo do testador ? 

N;\ o- tal não podia ser o pensamento do legislador philippino ; 
nen? fóra apenas exageradamente escrupuloso, senão tambem obscu
recido por falsa sciencia, o interprete que tal pensamento lhe em-· 
prestasse. E que fosse meramente escrupuloso ! n,ão _escapava á cen
sura do secular direito romano: · scrupulosam solemmtatem amputan 
decernimus. 

Em rtpoio desta interpretação vem positivamente o Assento de· 
IO de Junho de 18I7, que tem, como é sabido, força de lei, . ex vi· 
do § 4° da L. de 18 de Agosto de 1769. 

(G) } 'ai dú dês lors pundre toujours pour point de départ les 
régles prémib·es ct csse11cieLles, les pri?wjts, les elmzer.ts etr/i.n de la 
science .... les éléments f fes príncipes f cette base nécessaire de toute 
étude sérieuse et solide.» Demolombe, Fre.foce d1t Cours du Code· 
Napoléon. 
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De facto, interpretando authenticamente a Ordenação, o Assento 
já não exige casuisticamente a solemnidade ou supersticiosa forma
Jidade de que se trata; ao contrario, explicitamente prescreve que : 

«uma vez que o tabellião, official publico e de fé pela 
lei, porte por fé no mesmo instrumento que perante as 
testemunhas ali presentes e declaradas foram satisfeitos to::los 
os requisitos da lei, e especificados na mesma lei, e espe
cificando-os elle no mesmo instrumento, está obse rvado o que 
a lei requer, e manda se observe a bem da liberdade de 
testanJ. 

E is ·J.hi o corollario logico do principio consignado no mesmo 
Ass.: ccas .formas prescriptas na Ord. nunca devem entender-se de uma 
observancia supentiàosa da lá, a qual ol!tando só par,z a Lettta , 
destrz2a a sua verdadeira inteliÇ ío". 

Nem se pretenda, como aliás, por insinuação dos Appellados, 
a seu turno imbuídos em fa lsa intelligencia da Consulta 149 de Va
las<.:o, pareceu á senten ça appellada, que ersmcial era a alludida 
solemnidade, visto ser a .forma dos testamentos de dinito publico, e 
este na o· poder ser dispensado pela vontade privada . 

Futi l raciocínio. Si quereis dizer que a forma dos testamentos 
é de direito publico no sentido de incluirdes o complexo das leis 
testamentarias no quadro do chamado D ireito Publico, que reg-ula 
a organisação e adminz"st?·aç :To do estado, suas relações com os cidad!os 
e mesmo as relaçZ.es dos cidadüos entre si quanto ás cousas de inte
resse geml (H), ou como j ~ dizia J ustiniano-Jus quod ad statttm rei 
_publicm spectat- commetteis palpavel erro de classificação, confundindo 
relações jurídicas ess.encialmente distinctas ; si porem vos limitaes á 
insinuação de que as leis testamentarias, posto que reguladoras de 
direitos privados, interessam tambem á ordem publica, e por isso 
dizem-se de direito pub~ico, o vosso rac iocínio provará de mais, pois 
sob tal ponto de vista todas as leis são de direito publico, porque 
todas ellas tendem ao fim supremo do Estado, que é o bem geral. 

Mas vêde agora, com propriedade scientifica incontestavel, em 
·que consiste a differença entre o direito publico e o direito privado, 
e chegareis a convir em q qe aquelle conceito, commummentc repe
tido, não tem senso jurídico. 

Ninguem melhor do que o moderníssimo e profundo juriscon
sulto Cogliolo , na sua Filosofia del diritto privato, accentuou a linha 
divisaria d'aquelles dous ramos do direito geral : 

«Esta differença não é theoricamente facil de fixar, porque, na 
realidade das cousas, são variaveis e subtis os respectivos limites . Si 
considerarmos d'um lado o instituto da rei vindicatic7 e do outro o 
voto eleitoral, clara será a antithese ; mas as difficuldades não estão 
nos pontos extremos, senão nos limites confinantes dos dous territorios. 

(H) Namur, Cours d'Encycl. dtt Droit, n. r68. 
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Na linguagem commum a differença fa z-se directamente por materias : 
o direito civil, o commercia l, o processual, dizem-se direitos pr ivados, 
e o di reito constitucional, o administrativo, o penal, o financeiro, 
dizem-se publicos. Mas é evidente mio haver precisão n'esta nomen
-clatura, visto que no direito civil ha tambem partes de direito pu
blico, por exemplo : a base da família ; e tambem o direito admi
nistrativo contem partes de direito privado, como em materia de 
aguas ou de pensões. Costuma-se dizer que a diversidade deriva dos 
·sujeitos, isto é, que o direito privado diz respeito ao individuo, e o 
direito publico ao cidadão; aquelle ás pessoas, este ao estado. Mas 
não é assirn na realidade das cousas, pois vemos leis concernentes 
ao estado crearem direitos privados, e outras concernentes au indi
viduo crearem normas de verdadeiro direito publico. l:' talvez mais 
exacto recorrer, a proposito de cada disposição, á meus lfgis, e in
-qu irir que cousa quiz fazer o legislador: quiz prover a uma neces
sidade do povo emquanto corpo organisado, ou a uma necessidade 
de cada pessoa singular? Em cada norma jurídica ba utilidade tanto 
do estado quanto dos indivíduos: na disposição que prescreve a 
possibilidade de se celebrarem contractos de venda ha um bem para 
os contractantes e refiexamente para a sociedade; na disposição que 
prescreve a nomeação dos deputados pelo povo ha um bem feito 
.á res publica e reflexamente aos cidadãos considerados uti singztli. 
E pois, o interesse publico e o privado são correlativos ; mas o ser 
uma lei publica ou privada não depende de ter ella em vista mais 
este do que aquelle interesse, porque qualquer lei mira a um e a 
outro de taes interesses, :;enão de ter em vista um primeiro do que 
-o outro. Toda lei util ao estado é, por via de consequencia, util ás 
pessoas ; toda a lei lei uti l ás pessoas é por via de consequencia, 
util ao estado; pois bem : tal lei cria jus publicum si teve 
por fim directo a utilidade publica, e como consequencia, 
a privada;· ao contrario, constitue jus privatum si teve por 
fim directo a utilidade privada, e como consequencia, a pu
blica,. 

Desta lon,:;a, mas sem duvida proveitosa transcripção, resulta a 
.a condemnação in limine d'aquelle conceito. 

Como sabiamente observa Demolombe, a propriedade não exis
tiria se não fosse perpetua ; ora a perpetu idade da propriedade reside 
precisa e necessariamente na sua transmissibilidade post mortem ; o 
testamento é, pois, um dos modos do exercício do direito de pro
priedade. Mas o complexo das leis relativas á propriedade privada, 
em qualquer de suas manifestações, enquadra-se no ramo do direito 
privado conhecido pela denominação especifica de Direito Civil; é 
mesmo direito eminentemente perso11al, como diria Maynz, de ori
gem natural, e cujo exercício o estado apenas garante. Nzlzil enim 
iam co?IVem"ens est naturali mquitati, lê-se nas institutas, quam vo
luntatem domini volentis rem suam i1t alium tra?lSjerre, ralam ltaberi . 
. Sendo pois o testamento mera consequencia do direito de proprie
..ctade, quando a iei traça-lhe as formas fal-o tendo directa e imme-
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diatamente em mira o interesse privado, e só por vta de conse-
quencia a utilidade publica, que apenas mediata e indirectamente, 
per riflesso, na phrase de Cogliolo, colhe os beneficios sociaes de
tal instituto. E si a forma é, como ja dissemos, repetindo·· 
Ihering, o mesmo conteúdo debaixo do ponto de vista de sua visi
bilidade, a forma dos testamentos não pode deixar de pertencer ao · 
direito privado. 

Futil seria, portanto, aquella arguição dos Appellados, si ja não
estivesse demonstrado que a a lludida exigencia do preambulo da Ord. 
só procede no caso em que o tabellião não insere, no proprio ins
trumento, com a indicação da pessoa que assigna a rogo do testa
dor, o motivo por que este · mesmo não o fez. 

Mas ponderam ainda os Appellados: não pode satisfazer a de
claraçfi o do notario-que a testadora n ~ o assignou por ser céga
porque a lei só dispensa a propria assignatura do testador quando .. 
este rt : o sabe ou não pode assignar, e cegos h a que sabet:n assignar. 

Pondo de parte as reflexões moraes que semelhante poncleração
suggere, porquanto, melhor do qt.:e ninguem, sabem os Appellados 
que a testadora, alem de cega, era analphabeta, e tudo pode ser, 
menos honesto, allegar contra a verdade notaria (I), facil é patentear 
a inanidade da arguiçâo. 

Em primeiro logar, as palavras da Ordenação-não -saber ou 
não poder assignar-não si:o sacramentaes ou exigidas material e 
cumpridamente ; indicam apenas a causa remota ou geral da falta 
de assignatura; portanto, uma vez que se declara a causa proxima 
ou occasional, como o ser analphabeto o testador, ou maneta, ou. 
estar profundamente abatido pela doença, ou outra qualquer pro
cedente, satisfeito fica o intuito ela lei, e até mais satisfeito o espí
rito do executor testamentario ou elo juiz, pois mais facil torna-se· 
a apuração ela verdade. 

Em segundo logar, pelo testamento anterior, pelos proprios 
Appellados produzido e feito em notas aos 5 de Agosto
de 1884 (o actual é de Julho de 1887), está plenamente provado, 
segundo a declaração do notario e do honrado Dr. Antonio Carlos 
de Moraes Salles, de todo ponto insuspeito aos Appellados, que a 
testadora D . Maria Francisca Barbosa Aranha, POR SER CEGA, NãO· 
SABIA ESCREVER. 

Finah11ente, alludir a essa maravilhosa conquista moderna. pela 
qual o engenho humano conseguiu ensinar aos cegos a arte de ler 
e escrever, para concluir que a Ordenação de D. Philippe, compila
da peios fins do seculo XVI, exige a declaração de não saber o· 
testador escrever porque ha cegos que eserevem, é realmente um 
descommunal t ·ur de force , na expressiva linguagem dos francezes L 

([) Foí para sícuações taes que os romanos archítectaram o seu, 
monumental brocardo : non omne quod licitum, lumestum est. 
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Vai agora a doutrin:1. exposta receber larga e formal consa
·gração por parte dos mais conceituados escriptores patrios . 

E anies de tudo convem assignalar, não só para prevenir ou 
·obstar qualquer asstveraç:i o que ex-adverso venha com pretençõcs 
·de dogma jurídico, como ainda para reiteração da these ja por 
nós sustent:tda-que a presente questão é de direito intrincado, e 
portanto de alta indagação-que o texto da lei, para os escriptores, 
·era p~lo menos dubio, ou melhor-- nií.o era, como se exprime 
·Cand1do Mendes (Cod. Philip. pag. 903, z." col. nt r),· claro e 
PrrCiso; e tanto não o era, que tomou-se o Ass. de r 7 d'Agosto 
de I8II para o fim de firmar o sentido d'aquelle texto, que pela 
sua dubiedade, dava Jogar a repetidos pleitos; e tanto n5o o era 
mnda, que a despeito do dito A~s., permaneceram duvidas, as 
·quaes, na phrase de Correia Telles (Dig. Port. III, 1784), excitaram 
.ta?ltos pleitos, que foi necessario novo Assento, o de ro de Julho 
·de I 817 , para interpretar a Ord. e o anterior Ass . E ainda no 
parecer do mesmo Correia Telles ( Man, déi Tabelli o,§ 2 50, nt, á 
pag .. r 53), nem o Ass. de I 817 conseguiu estancar as demandas 
·defimdas do obscuro texto da lei. E' d'ahi que vem a observação 
-de Lobão, acima referida:- que a questão de saber si nullo é o 
testamento quando a pessoa que assigna a rogo do testador não 
·declara que o faz por elle não saber ou poder escrever, é qztestão 
.antzga e muitas z1ezes disputada. 

E' assim removida a possível pretenção de se insinuar, no 
·cançado intuito de excepcionar ás citações que vamos produzir, 
q ue o direito é certo e a lei clara e positiva, mostremos: 

a) que laboram em erro os Appellados quando attribuem aos 
-escriptores, cujo patrocínio invocam, parecer contrario ao que 
vamos sustentando · 

.ó) que a com11umts opinio é explicitamente por nós. 

a) 

A' tozd seigneur, té17.d !toJinettr. Alvaro Valasco, talvez o juri
·sconsulto que mais floresceu no seculo XVI, terá a primazia. 

Presumem os Appellados que aquelle ~elebre propagandista 
das doutrinas cujacianas é por elles; pouco mais, e teriam feito 
.de albo ni,r:rum, d de nigro album. _ . 

Sem necessidade de ponderar que Valasco n~ o P?d'~· com? 
pretenrlem os Appellados, jamais referir-se á Ord. Ph1lippma, pms 
falleceu elle a I7 de Abril de 1593 e aquella lei só em r6o3 é 
·que foi publica.da ( J ); sem necessidade d'isso, visto como aquella 

( J ) Reincidencia no crime de lesa-chronologia. Não s- o fortes 
na histeria do direi to, os A ppellados! 
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Ordenação reproduz a Manoelina, Liv. 4· 0 , tit, 76 pr., reiteremos a: 
importante observação feita, isto é , que as opiniões d'aquelk 
jurisconsulto eram de grande pezo quando elle as escudava 
em casos julgados, essa a mais autorisada das escolas d'aquella 
epoca; e tanto mais pezo tinham, acrescentamos nós agora, quanto· 
é certo haver Valasco, da cathedra de Coimbra, passado a occupar 
uma cadeira de desembargador na Casa da Supplicaç"io. Pois bem ~ 
-tratando, na consúlta 149, da questão que nos occupa, Valasco não· 
invoca um. só c:tso julgado; longe d'isso, começa a sua dissertaçi"í.o 
confessàndo de plano que muitos advogados e bem assim juizes da 
Casa da Supplicaçlo te em como não amwllatoria a omissão d' aquel
las expressões-por não saber ou não poder assignar-que são· 
emmciativas, mas não dispositivas. 

Eis aqui: 

" Et sunt plures Advocati, et etiam Suprcmi Judicesr 
qui existiment ob talem omissionem, non annullati, quia 
inquiunt in primis verba illa:-por ?t ~ o saber ou nã? poder 
assignar-non su11t adjecta dispositive sed enunciativa 

rationis. >> 

Mas si, ao erwez da regra de sua escola, o desembargador V a
lasco não cita, contra aquella opinião, um só caso julgado, e ao· 
contrario, muitos advogados e magistrados .d :t o-lhe os seus suffragios,. 
segue-se que o parecer de Valasco não seria neste ponto trium
pbante, si effectivamente a sua opinião fosse abso luta qual os Ap
pellados pretendem que seja. E que o não é, consta explicitamente 
da mesma consulta, para plena sustentação da nossa these, como 
pouco abaixo se vai ver. 

E' certo que Valasco, no intuito de sustentar a indispensabili 
dade formal d'aquella declaração -por n i o saber ou não podf. ?" assignar 
refuta o parecer dos alludidos advo~ados e juizes ; mas forçoso ê 
convir em que fal-o fragilissimamente. 

Vejamos. 
- A falta d' aquella declaração, tal é a synthese da opmrao 

refutanda, não deve viciar o testamento, bastando que se prove que 
o testador não podia ou não sabia assignar, e }01' tal causa não
assignott (et ideo non signavit); porquanto a predita declaração
por não poder ou não saber assignar-aquelles DD. tec:m-na entco 
como mínima, et de minimis non cura! praetor. 

cc Unde licet deficiat adjecto illus rationis, non debet. 
vitiari testamentum, sed sufficiet probari, quod non poterat 
signare, vel nesciehat et ideó non signavit, licet hoc ille,. 
qui signat, non expresserit. »-cit. cons. n. 1. 

« Quia praedicta declaratio- por n.; o saber ou 11ão 
poder assig11ar-videtur continere quod minimum, et de 
minimis non curat praetor. » id n . 4· 

Eis agora os argumentos de Valasco : 
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-Todos os reqUisitos dos testamentos são exigidos pro forma, 
e o que é de forma, por mínimo que seja, n'io pode ser omittido 
sem nullidade do acto. 

Mas este argumento, alem do vicio de provar de mais, é em 
substancia falso. 

Prova de mais, porque é sabido, e expressamente consignado 
em varias leis, que a forma dos actos jurídicos pode ser absoluta 
ou relativa, princip:ll ou accidental, segundo mais ou menos intima 
é ~ sua relação com o conteúdo do p;oprio acto; portanto, o con
c:Jto de Valasco-que o que é de forma, por mínimo q ue seja, 

· n.lo pode ser omittido sem nullidade do acto -não é, logicamente 
considerado, jurídico. 

E é em substancia falso, já porque colloca na mesma linha, 
quanto ao rigor technico-formal de cada uma d'ellas, a forma dos 
actos jurídicos voluntarios e a forma dos actos judiciarios ou mais 
technicamente as f (lrmulas do processo, quando aliás esse rigor não 
é e~uai , porquanto, com relação á primeira, qualquer meio de 
mamfe~taç lo da vontade é , em regra, habil para a formação das 
relações de direito, bastaudo, como se exprime Ihering, que o con
te?tdo d'! vontade possa ser claramente appre!tendido (K)-já porque 
desl!ledidamente alonga- se dos princípios scientificos em materia de 
nullidades, segundo os quaes s0 ha null idade quando da inobser
vancia da forma decorre iuviabilidade para a relação de direito 
cuja existencia ou efficacia a mesma forma garantia (L). 
. -Aquella omissão não se pode dizer minima, porque muito 
Importa saber e declarar logo no mesmo testamento (statim in ipso 
testamento) que o testador não assignou porque não sabia ou não 
podia, a fim de q ue se possa provar o contrario (ut possit probari 
contrarium). 

Mas este argumento não se applica de certo ao testamento em 
9uestão, visto haver o proprio tabell;ão declarado no mesmo 
Instrumento que a testadora n:ío assignava por ser cega: e haveria 
para os Appellados causa mais facil do que provar o contrario si 
o contrario fosse a realidade :-

-As solemnidades testamentarias foram creadas pelo direito 
ob timorem (alsitatis,e a predicta omissão deixa de pé tal perigo. 

A este argumento poder-se-ia replicar: que nem a declaração 
do motivo feita pela testemunha bastaria para em todo caso excluir· 
a possibilidade de fraude, ao passo que esta é incalculavelmente-

(K) Ihering, obr. cit. § so. Corollario do principio polit!CO do 
systema das formas; princ1pio que Manfredini, Program. del Curso 
di D ir. Giudic. civ ., Introd., VII, formúla assim: proporcionar ao; 
direitos privados a maxima gara11âa social com o mim?no sacriji(iq 
da liberdade indivzdual. 

(L) Vid. B'lrdeaux, Pltilosop!tie de la Procédure, pag. 387 ;~ 
Solon, Tliéo?ie des Nullités, I.0 vol. !1 . 407 · 
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mais clifficil ele dar-se quando, para maior solemnidade do acto, 
-é o proprio tabelli.Io quem decLua o motivo por que o testador 
não ass1g na. Si é incontestavel que a declaração do official publicó 
·é mais solemne do que a da pessoa do signatario -nem fóra causa 
seria contestar este argumento - segue-se logicamente q~e, sem 
mais perigo de fa lsidade, inutil será a dedaração do s1gnatario 
·quando o tabelliJo declara aquelle motivo. E~ta ultinn declaraç:io 
é que se porle dizer pasitivamente u til; e ent'io fóra grosseiro erro 
jurídico invalidar o util pela omiss 10 do inutil. Util.e per inutile 
.11on ZJitiatur - esta é que é a li r,:ão do direito. 

Taes são os argumentos de Valasco contra os seu? arlvers:trio.>, 
.e que deixámos, quer-no> parecer, vantaj <•samente refutarlo:;, 

Mas nem tanto era preciso: o proprio Valasco vai no> patro 
·cinar de rnorlo explicito. E lle mesmo ensina, que a opinião que 
tem por nullo o testamento . pelo U'l :co facto de n:io declarar a 
,pessoa que assigna a rogo do testador, que o faz por não s::tber 
·ou não poder aquelle fazel-o, limita-se quando constar evidente 
:mente, que o testador nío sabe ou não porle escrever: 

« ne procedat, quando per evi lentiarn constaret, testa
torem nescire vel non potuisse scribere. , 

Mas o que diria Valasco na espec.e dos autos, m lXime á vista 
·do citado doc. de fi. 234, contraproducentemente prorluziclo ex-ad
verso, e pelo qual consta, em forma authentica. que a testadora 

·era cega, e não sab ia nem porlia escrever? Só uma cousa tinha 
·que dizer o famoso jurisconsulto: que os Appellados, si o leram, 
não o comprehenderam. 

Si pois, na frase de Vallasco excusat solemnit,ztelll qttando per 
.evidentiam co11staret testatorem nesâre, z;el?ton potuisse scribere, quem 
haverá ahi que de boa fé conteste, que para o grande mestre seria 
perfeitamente valido o testamento em questão, quando alem da prova 
extrínseca ja referida, de que a testadora nã.o sabia nem podia escre
ver, e da notoriedade publica, o tabelli ã0 declara, statim in ipso tes
tamento, que Manoel José Gomes assignou a rogo da testadora por 
esta ser céga ? 

Cremos assim haver demonstrado que não nos é adverso, senão 
favoravel, o parecer de Valasco. 

Quanto a Teixeira de Freitas, mais paten te ainda, si assim po · 
demos nos exprimir, é o equivoco dos Appellados, pois aquelle no
tavel jurisconsulto explicitam ente opina no sentido que levamos sus
tentado. Si é certo que no texto do art. 1054 § 4. 0 , refere a 
necessidade da declaração que se discute, nãc viram os Appellados 
que ali mais não fez T. de Freitas do que co11solidar a Ordenação? 
Mas qual é o parecer d'e ll e relativamente á especie dos autos? Eil-o, 
na nota ao § 10 do art. 1055: 

« Declarando o tabellião no instrumento ele approvação 
que por enfermidade o testador não poude assignar o tes
tamento, e que a seu rogo assignára uma das 5 testemu
nhas, designando-a pelo seu nome : é nullo o testamento 
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por não declarar essa testemunha em sua assignatura que 
o fez a rogo do testador por este não poder ass ignar, de
clarando simp le~mente, que assigna a rogo do testador ? 
RE PONDÍ PELA Nli:GATIVA. >> 

Mas replicam os Appellados - que nesta passagem refere se T. 
de Freitas ao testamento cerraria , quando o de fi. 8 é ::!berto, e ao 
caso especia l de enfermidade, quando a testadora apenas era 
cega. 

Facílima e irrefutavel será a trerlica . 
Si o exímio consolitlarlor das nossas leis ctvts era d'.tquelle pa

recer com relaç'í.o ao te5tamento cerrado, acerca do C] ual prescreve 
a Ord. que- sem a declaração de que se trata túiO será valioso o 
testamento , sem embargo de qualquer costume em cc>ntrario-a fortiori 
opinaria elo mesmo modo a respeito do testamento aberto ou pu
~lic_o, visto que, nestes ultimos, a declaração do notario é feita statim 
ZJt zpso test:unento, e referindo-se a elles, ja a Ord. não se .exprime 
rio mesmo modo, como vimos e deixámos abundantemente explicado . 

Quanto a pretender ditferentes regras de direito segundo o tes
tador lôr enfermo ou simplesmente cego, o que se ha de responder 
a tão cerebrina idea? Não veem os Appellarlos que aque lla expres
são-por uifermidade-substituia á da lei -por n1o saber ou 1z""Jo 
poder-e que na especie dos autm, provado como estJ e é notaria, 
que a testadora era cega e n l o sabia escrever a declar:t~ii.o do no
ta ri a -por ser cega- vale tanto como esta-por 11ão saber ou n.zo 
podet ,J 

Os Appellados, e com elles a justiça da r.a instancia, é que 
estão a fazer-se da classe dos peiores cégos, que são aquelles que 
não querem ver (.M). 

Gouvêa Pinto, Trai. de Testamwtos, tão pouco é pelos Appel
laclos. No cap . V. § 1.0 , por estes invocado, e o nde aquell e cor
regedor occupa-se do testamento aberto, limita-se a consubstanciar 
a Ordena~ ío sem uma p1lavra · ao menos que se refira á que>tão 
vertente. o § g.0 -S~lemnidade:; internas d,;s Testamen! Js - n. z. 0 

- Assignatttra ott subscripçlo do Testador - nota 8o, p1g. 98 da ed. 
do finado Consel11eiro F urtado, a\lude sim á noss1 f[Uest.io, mas não 
a resolve, rem~tte nJo o leito r á nota 307 . Ora, quer na nota 8o, 
onde annuncia a quest:io, quer na nota 307, onde a resolve pela 
negativa, o illustre Gouvéa Pinto refere-se explícita e unicamente aos 
testamentos cerrados : 

(M) Adiante ainda T. de Freitas ap1drin ha a nossa opinião : 
Art. 1056. Estas solemnidades são substanci-te-<, e sem ellas ·incorre 
o testamento em nullidade. - Art. 1057 . Basta porem que a ellas se 
nilo falte, portando o tabellião por fé e especificando-as no istrumento; 
amda que se anteponham, posponham, ou substituam palavras (Ass. 
de I o de Junho de 18 q ). 
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<< Si por exemplo esquecer á testemunha dizer que assi
gna por o test~dor não saber ou nãc. poder, e o ['>Ortar 
por fé o tabelhão no auto de approvaç zo .... >> p:l!g. 401; 

<< Uma vez que o tabellião haja declarado no instrumento 
de approvaç lo .... " 

Ora, sendo certo que instrumento de approvação só o teem os 
testamentos cerrados, fóra de duvida é que Gouvêa Pinto exclue do 
seu parecer os testamentos publicas. Portanto, a Valasco e a Teixeira 
de Freitas vem juntar-se Gouvêa Pinto para a defesa da no,ssa causa. 

O escriptor porem sobre cujo parecer mais se equivocaram os 
Appellados foi Lobão, que m1is do que outio qualquer adaptaria 
como perfeitamente valido o testamento de fi. 8 . 

E' sabido que um dos mais profunrlos e completos trabalhos do 
direito patrio sobre testamentos é a Dissertação :::v de Lobão, no 
vol. 4· das suas !'votas a Mello. Ali está a nossa questão tratada ex 
a bundantia . 

Consolidemos neste ponto o trabalho de tão famoso advogado. 
No § 29 iJ.nnuncia a questão : Se não d ,;clarando aquelle qtte 

subscreve pelo Testador, que ASSIGNA POR MANDADO D'ELLE, POR ELLE. 
NãO SABER OU NdO P ODER ASSIGNAR, e nztlfo o Testamento ;-e depois 
de citar os escriptores q ue se aferraram á lettra da lez e ao de
creto irritante d'ella para decidir a absoluta nullidade e os outros. 
que julgaram a declaração supprida pela equipo lencia quando o ta
belliáo attesta o facto d .t rogaçâo da testemunha e a causa da mes
ma rogação, assim se enuncia no ~ 30 : 

« A segunda das ditas opiniões se deve seguir in jttdi
cando quando o Tabellião no ~cto da approvação escre
veu e attestou que o Testador rogára a F. que por elle 
assignasse, por não saber ou não poder assignar, e que o· 
mesmo F. a seu rogo assignára. >> 

Nada mais positivo. « E isto, continua Lobà0, pelas seguirdes 
raz -es, a que 7t]O será facil responder. >> E aponta quatro razões, 
que aqui damos em resumo, cada um1 das quaes francamente con
firmatoria do quanto temos exposto . 

Primeira raz!to: Porque a lei não imcumbiu aos tabelliães. 
aquella declaraç'io, e por isso é que prescreveu ao subscriptor ;t. 

obrigação de fazel-a; si a lei impuze;;se a ambos, o tabellião e a 
pessoa que assigna pelo testador, aquell1 obri~açio bem est.wa que. 
a omissão dr. uw produzisse nullidade. E Lob:to prosegue assim : 

" Porem, se o legislador não cogitou que o tabellião· 
fizesse tal declaração, não se satisfaria com ella se fosse 
advertido? 

<< Acaso a asserção de uma pessoa particular, que de
clara subscrever a rogo do testador, terá mais fé publica, 
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e mais credito que a declaraç ío do tabellião? Não confiam 
as leis mais da escriptura<;ões dos tabell iães publicos, que 
das pessoas privadas ? » 

Segtt1lda: Porque a Ordenança Je Luiz XV, inspirad3. pelo 
grande d'Aguesseau, e semelhante á nossa, ao p1sso que exigiu de 
mais uma testemunha, que no instrumento de approva•.;ão assignas1e 
pel_o testador (note-se que no testamento de fl . 8, além de Gomes, 
assignaram as cinco testemunhas instrumentarias), se satisfez com 
q ue. o tabellião declarasse qual a testemunha supranumeraria e o 
motivo porque assignára pelo testador, sem que seja necessario que 
o subscriptor o declare . cc .LV't.lo poderemos, conclue Lobão este ar· 
gumento, imitar Ullta Lei t :o sabia, inspirada a Luiz X V pelo grande 
Aguesseau /' 

.. T erceira : cc O ?ZOsso Valas co, cNzs. r4g ?l . 0 f6, limita a sua 
opzmão, e refere julgado, quando consta por widencia que o Testador 
não sabia ou ?Zâo podia escrever, e as partes .1ssim o confessavam (a)~ 
ficando por isso su/Jerjlua a declaraç o do que assignára (t rO!JO . 
E QUANTO MAIS CONSTANDO DA EVIDENCIA PELA DECLARAÇÍO NO 
ACTO DA APPROVAr;ão? 

Quarta: Porque tambem a Ordenação exigia que o testado ~ 
entregasse o testamento cerrado e cosidJ, e que ?tas costas d; proprio 
festammto lavrasse o tabellião o instrumento de approvação; entre
tanto tal não era observado, e o accordií.o dos rlesembargadores de 
Aggravo, transcripto no § rs da mesma Dissert. IV de Lob:lo, man
dou que se observasse o uso e cos!ttm como melhor interprete dos §§ 
r. 0 e 2 .

0 da Ordenaçlo. cc E que raziio de dijJereiiÇ'f entre essa e a 
Presente so/emnidade ,J » E depois de assi m opinar, conclue Lob ío 
affirmando tP-r visto milhares de testamentos, precisamente nos ter
mos,. do de fl. 8, serem approvados; e para fechar a controversia, 
expnme-se nos !;eguintes termos, esmagadores para a sentença ap
pellada: 

« Ora, se o accordão respeitou esse uso e costume, pela 
eqttivalencia de fecharem, e lacrarem os tabel:i ães os tes
tamentos que approvam, que diversa razão para que tal 
declaração, que faz o tabellião de quem, e po r que ass ignou 
a rogo do testador, declaraç:to sempre praticada, não ex
ceda em equipollencia á declaraç 'io omissa pelo que sub
screveu a rogo do testador? Que írracionabi!idade haverá 
ne·te uso, que seja opposto á inteoç:to da lei? PELO CON
TRARIO, MAIS CUMPRE OS FINS DELLA. E QUANTO MMS 

(a) Confiss-w, em direito judiciario, é a confi [rnação d'aquillo 
em que a parte contraria se funda: ora, o que representa o cit. doe, 
d~. fi. 234, prorluzirlo ex-adverso, senão a confi rmação da impossi
bilidade em que estava a testadora para assign ar o testamento? 
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CONCORRENr o (como sempre foi <OS!ttme) (e é precisamente 
a hypothese dos autos) CO!II A DECLARAÇ -0 DO TABELLiãO 
A DO SUBSCRIPTOR, AINDA QUE SÓ Sl\\IPL ESMENTE ESCREVA. 
A ROGO , SEM AS MAIS P .~LAVRAS QUE, EM FALTA DAS DO 
TABELUãO, LHE JNCU~IB!A A LEI? » 

Ora, francame nte , e nao perdendo d e vista qu e aqu illo que se 
d iz dos testament os cerr arl os, por maiori a de razão se el eve appli
ca r aos abertos, ponto este que ja deixámos esgotado, não é caso 
de repetirmo~; com reh. ç5o a L obão, o q ue d isse mos acerca deVa
las co-qae os Appellados leram Lobão, mas não o comprehenderam ? 

Que ma is escriptores citam O'> Appelladós? Mais rlo11s : Merl ioe 
Zachariae - mas ou as remissões estão erradas , ou os Appel
l::tdos a ndaram a phantasiar . 

Merlin no Joga r citado, Répertoire, v. Test,limnt, sect. II. § II, 
art. III , trata ela segui nt e questão : 

cc L 'officin- public qui rcçoit zm testament doit jigurer dans 
l'acte co1Jt111e ofjicier public; et il y aurait nullite, s'il n y paraissait 
que comme simple temoin, ou s'zl 11.'y prenait pas la, qualiit! qui lt 
rend competent pour le recevoir. >> Ora, isto tem tanta a ffini dade 
com a questão ver tente quanta com, :ra phrase das nossas Orde 
nações, esta r o papa em Roma. De res to, em todo aquelle artigo 
de Merlin não ha uma só linha q ne se pareça, po r simples traços 
ele famí lia ao menos, co m a transcripç lo fe ita pe lo> Appellados. 

Zachariae·, Le droit c:vil f rançms, no §664 in vocado ex-adverso, 
t ra ta de la clause po7-ta-nt que les cpoux se marient sans communauté, 
e tão pouco lá encon trámos a transcrípçzo dos Appellados . 

b) 

Mu itos, e conceituados são os escriptores que. nos mais explí
citos termos, decidem pela validade do testa mento nos termos em 
questão . 

Assim, a lem de Valasco, Teixeira de F reitas, Gouvêa Pinto e 
L obf o, que os Appel!ados, como vimos, invocaram contraproducen 
te mente, vejam-se os seguintes : 

F ragoso, de R eglm . R eíp . P. 3 L. 5 D isp. 8 : 
cc Ambigi tamen potest an declaratio omissa a teste, 

q ui signa bit pro T estatore nesciente signare, vel non valente, 
possit suppleri per Notarium asserentem in corpore Instru
menti Titium videlicet pro Testatore sabsignasse? R ESPONSIO 
EST AFFIRi\IATívA, quia mens Legislatoris fu it, ut testamen
torum fraudibus occurreretur ; et magis occurritur , si Tabellz"o 
derla1·et p 1·o T t sfatore T itium subúgnasse, quam ipse testis 
qui id ex post jact tfjicere potes! aut addere : Idcirco 
p leuius itdmtiom· Ltgislaio1·is satisjactzem est pe7' Tabetlionem, 
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quam per te:.tem. Verosimile est Legislatorem, si in hoc casu 
fu isset interrogatus responsorum sufficere Notarii dec lara
tionem, per quam traudes eliminantur (N). , 

Gama. Dec. I04; 
« Testamentum signatum per testem nomine teslatoris. 

validum e:;t, QUAMVIS ?lOtz declarei se de manda/v testatoris 
ld fecisse (0). 

Gabriel Pereira de Castro, Decisiones Supremi Senatus, asstm 
exprime-se na Dec . 82 : 

« Controversum fuerat inter J oannem Pereira et ali os. 
contra Franciscum Leitam ex oppido Villa-Franca quod 
testameotum uxoris Rei, quo ipsum hoeredem instituerat, 
erat nullum ex pluribus defectibus : quorum urgentior era t, 

quia testis, qui in approbatiooe testameoti pro testatrice sigoaverat, 
non expressisset se id facere ejus mandato, prout disponit Regia 
Ord . L. 4. 0 T. 8o § r. 0 -ibi: declarando ao pé do signal qz~e assi
gna por mandado do testador por elle não saber, ou 1zão poder assi
gnar, e de outra manúra n i o será valioso o testamwto : per judicem 
et auditorem senteotia _c0ntra Re um lata fu it, et in Senatu eas re 
vocandas placuit, ex eo quod in dieta approbatiom TabelHo expn:s
serat testem t"!lzmz pro testatrice sigrzasset ad ejus preces (ao Senado 
approuve revogar as seotenc;as do Juiz e Ouvidor, por isso que o 
Ta~ellião na respectiva approvação expressára que a testemunha o 
~ss1gnára por pedido do testador); e mais adiante: qua11do Tabellio 
zd afftrmat, licet ipse testis non expresserit. » 

E quanto ao modo como Pereira considera aquellas solemni
dades, chama-as elle nimiamente escrupulosas e capciosas. << Et 
quidem scrupu!osce ttimis et captiose videntt~r legis regice solemnitafts. » 

Vide no mesmo sentido Coelho da Rocha, nota G G irz fine, 
2.o vol. pag. 737, 

Corrêa Telles, ainda depois de haver no § 252 do JJ1í.z,utal d" 
Tabdlião sustentado, que a declaração por parte do notaria dispens.1 
a do subscriptor, já por que, com aquella declaração, satisfeita ficou 
a lei, já por que ouLra não pode ser a intenção do Assento de 17 
d'Agosto de r8u, reproduz a controversia na sua traducção da. 
Interpretação das Leis de Domat. IV, 19, nota: 

<< Poderá o testamenfo ter validade si o Tabellião de
clarou que o testador, por não saber ou nlo poder assi
gnar, rogou a F. que por elle assignasse, caso que esse F. 
ao pé do seu signal o não declarasse: Pela validade d'este 

(N) Difficil será enco::Jtrar outra passagem, que melhor do que 
esta, synthetise a verdadeira doutrina sobre o assumpto. E realmente· 
o legislador só poderia responder d'aquella forma. 

(O) ote-se que no testamento de fi . 8 o subscript~r declarou 
que o sub~crevia a rogo da testadora; portanto, Gama nao deixaria,. 
e a forliori, de desapprovar a decisão appellada. 
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testamento está Pereira, Dec. 82 (P), e esta ciecisão me 
parece justa porque a intenção do legislador está preenchida: NEM 

EU VEJO COMO _ ESTE CASO SE POS2A VERIFICAR ALGUJIIA DAS 

l<ALSIDADES PERIGOSISSIMAS, AS QUAES QUIZ ATALHAR O AS
SENTO DE I 7 D' AGOSTO DE I 8 II. » 

E como para consubstanciar a doutrina, assim redigiu C. Telles 
·o art. 1784 do seu Digesto Portuguez : 

<< Se o testador não sabe ou não pode escrever, deve 
declarar uma das testemunhas, que assigna a rogo delle; 
ou deve declarai- o o Tabe:-llião no instrumento. " 

Perdigão Malheiros, Comultas, pags. 453, 461 e 462, não pensa 
de outro modo, entendendo que a omissão d'aquella declaração, não 
é por ~i só motivo de nullidacle: seria supC?·sticiosa observancia de 
solemnidade, reprovada pelo A.<s . de ro de J unho de r8r7 . 

No mesmo sentido o emerito senador Nabuco, como se pode 
ver na Gazeta Jurídica, VII, 48. 

Para que mais? Não é o numero, seo:io a qualidade clo3 auto
res , c que firml o; creclitos scientr6.co3 de um1 opinião. 

§ 4· 0 
Sem necessidade de encarecer o merecimento e vantagens do 

estudo das legislações estrangeiras a proposito de cada instituto de 
direito patrio, visto que, como diz Laurent, na monumental intro
ducção do seu D roit Civil lntem ational, só a sciencia da legislação 
comparada tem capacidade para esgotar qualquer polemica juridico
scientifica (Q), busquemos, nas leis vigentes dos povos civilizados, 
larvo e decisivo subsidio para o nosso trabalho. Vamos vêr invaria
velmente observada a regra--que a declaração do notario, na espt-cie 
dos autos, basta para validar o testamento. 

Assim o Codigo Civil Portuguez, tratando do testamento publico, 
explicitamente satisfaz-se com a declaração do notario ; e tão so
mente quanto ao numero de testemunhas modificou, nesta parte, o 
direito anterior : 

(P) :Refere-se a Gabriel Pereira de Castro. 

(Q) Eis aqui algumas bellissimas linhas de Orto!an, Cours & 
Legisl. Pen. cr>mpare- Cours de 1838, pag. 20 : <<Qui viendrait pré
tendre, pour la physique, pour l'astronomie, pour les mathématiques 
faire un enclos, tracer un cordon entre les peuples ? Il en est de 
même pour la Jégislation : C'est la communauté générale eles obser
vations faites et eles systcme(produits qui peut amener les plus grands 
.progrês; en d'autres termes, c'est la mêthode des législations com
parêes >> 

Chi sa zma sola lingua non tte sa msstma, dicea G6tlte: e si 
_potrebbe dire ugual11tente: Clzi sa un solo diritto 110 n ne sa alcww.» 
GaudC?Izi, L ingua e diritto nel loro sviluppo parallelo, no Arclt . Giur. 

·de Serafini, vol. XXXI pag. 2 7 3 nt. I. a 



- 63-

a Art. 19 r 6. Se o testador não souber ou não poder 
escrever, o tabellião assim o declarará devendo neste caso 
assistir á d isposição seis testemunhas, qua lquer das quaes 
assignará a rogo do mesmo testador.>> 

. O Codigo Napoleão distingue entre o testamento cerrado (mys-
ttque ou secut) e o aberto (par acte public) . Dispondo sobre aquelle 
no art. 977, manda, que no caso de que se trata, seja chama da uma 
testemunha além das numerarias, a r1ual 

«signera l'acte avec les autres témoins ; et il y sera fait 
mention de la cause pour laquelle ce témoin aura été 

appelé.»; 
e dispondo sobre a outra especie, que é a mesma a que pertence 
o testamento em questão, apenas ex ige por parte do notario a de
claraçã o do motivo por que o testador no.o assignou, sem que abso
lutamente seja necessaria a intervenção de outra testemunha. 

<<Art. 97 3· Ce testament doit ê tre signé par le testateur: 
s'il déclare qu' il ne sa it ou ne peut signer, il sera fait dans 
l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la 
cause qui l'empêche de signer.» 

E note-se, que mesmo no testamento cerrado, o codigo fran
cez não exige que a declaração do moti vo parta do subscriptor, como 
se vê do final do art. 977 acima transcri pto ; parece alludir, ao con
trario, unicamente ao tabellião : et il y sera f ait mention de la cause 
pou1· laquelle c e temo in aura I! te appele.- Vide Laurent, Dr. Civil, 
XIII, 358 e seg. ; Demolombe, XXI, 167 e seg. 

O Codigo hespanhol explicitamente dispensa a declaração por 
parte do subscriptor: 

<<Art. 567. El testador deberá firmar el testamento (abier
to) ; y si declara que no sabe o no puede firmar, lo hará 
por el uno de los téstigos, y el escribano dará fé de todo 
esta en el mismo instrumento.» 

Mesmo relativamente ao testamento cerrado (art. 569) , satisfaz
se com declaração do notaria : dando f e de ello. el escribano, co;t 
esp1 esion de la causa. 

O Codigo italiano, quanto ao testamento publico, ê traducçáo 
quasi litteral do art. 97 3 do Codigo Napoleão, já transcripto: 

«Art. 779· Il testamento deve essere sottoscritto d::..l tes
tore ; se egli non sa e non puó sottoscrivere, deve dichia
rare la causa che glielo impedisce, ed il notaio deve far 
menzione di q uesta dichiarazione. >J 

Quanto ao testamento cerrado, exprime-se de modo a não deixar 
duvida sobre a interpretação acima dada ao art. 977 do mesmo 
Codigo Napoleão : 

<<Art. 783. Ove il testatore non potesse per qualche im
pedimento sottoscrivere l'atto della consegna, si osserverà 
ció che é stabilito dall'articolo 779·" 
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Ainda com o codigo francez, concordam textualmente 03 'b 
Dinamarca, art. 274, e da Hollanda, art. 986 - Vide Saint Joseph, 
Concordance, 2.0 vol. pags. rsr e 386. 

Tambem tal é em geral a legislaç1o ·dos cantões suissos, como 
pode vêr- se em Ro3sel, Manuel du Droit Civil de ia Suisre Ru
mande, pag. 279. 

Si a lei ingleza não nos presta auxilio direc.to, visto que re
conhece testamentos sem a interlerencia concomitante de offici a l 
publico, dependendo a respectiva aut benticidade exequenda de ho
mologação posterior pela court of Probate, si se trata de transmis
são de bens moveis ou de c/zattels real, 01.1, si se trata de immo
veis, de simples reconhecimento perante um jury, segundo as forn1as 
communs-Sl. 20 e 21 Vict. c. 77 ~§ 61 - 63-todavia concorre 
poderosamente á demonstração do principio scientifico acima spsten 
tado - que basta ficar garantida e authenticidade da declaração d .1 
vontade do testador para valer o testamento. E' as_im que, com 
relação á especie que nos occupa, o St. 15 V. c. 24 de 1852, satis
faz-se com que a pessoa que assigna a rogo do testador faça-o diante 
de duas ou mais testemunhas presentes ao mesmo tempo : 

ulf tbe testator does not sign, it must be signed by some 
other person in bis presence, and by his d irection. 

The signature must be made, or acknowledged, by the 
testator, in the presence of two or more witnesses present 
at tbe same time., Tlte cabínet lawyer. 1875. pag. 42g. 

E' assim ainda, que tendo o chamado Statut of f rauds (29, 
Carlos II, c. 3), completado pelo St. 4, Anue, c. r6, § 14, cercado 
os testamentos de brmalidades tão minuciosas, >1fina l caíram estas 
completamente em desu<>o, na expressão de Lehr, Droit civil anglais, 
n. 924, pag. 656. 

Quanto aos codigos americanos, vemos o da Bolívia, art. 67 2, 
muito menos formali sta do que os outros, contentar-se com a assi
gnatura ou da testemunha ou da tabellião, exigindo apenas que se 
faça menção de quem assignou pelo testador - Saint J oseph, li, 87 . 

O codigo argentino é ainda positivamente por nôs. 
« Lib. IV, tit. XII, cap. II. Del testamento por acto 

público.» 
" Art. 40. Si el testador no supie3e firmar, puede ha

cerlo por él otra persona o alguno de los testigos->) 
uArt. 41. Si e! testador sabe firmar y no lo pud iese 

hacer, puede firmar por él otra persona, 6 uuo de los 
testigos. 

ceEI escribano debe espresar la causa porque no puede 
firmar el testador. )) 

Assim tambem o codigo de Venezuela, ainda mais succinto 
que o anterior: 

uArt. 722. E l testamento p zí.blico debe ser firmado por 
e] testador si supiere y pudiere hacerlo: en caso contrario, 
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se exprosará la causa porque no lo haya fitmado. >> 

Si das leis estrangeiras passarmos aos respectivos commentadores, 
outra n:·,o será a liçào colhida. 

Dentre os mais conceituados, s~ o todos unanimes em repellir o que 
o nosso Assento de 10 de Junho de r 817 ja reprovava; uma observa11cza 
escrupulosa da lei, a qual olhando só f tlra a lettra, destn?a a sua 
verdadeira iutm ç-:; o. 

. Assim Mazzoni, Diritto civil. ital. IV, 88, synthetisa a boa dou
tnna nos seguintes termos : 

<< L'uso de formalitá inutile o superf!ue non rende in
valido il testamento chi per gli alt ri riguarrti sia valido, 
giusta la regala che uti!e per ÍtJ.utile 11(/fZ vitiatur.>J 

Assim Goyena, Concordaucias del Código civil espaiiol, 2°. vol. 
pag. 22, criticando o art. 748 do antigo codigo sarda, que além da 
d_eclaraçfio da ignorancia ou da impossibilidade do testador em as
~Ignar, exigia um signal ou marca, chama a tudo precaucion pueril e 
zntjicaz, e em diversas passagens de sua obra reiteradamente externa 
o seu pensamento predominante: salvo querelta de jal;o, a declaração 
do notaria deve bastar, e não pode ser posta em duvida. 

Demolombe, no ~eu conhecido e lom'avel methodo de esgotar, 
por _um casu ísmo admiravel, tod:.ts as controversias possíveis, chega á 
segumte proposiçJ'o; 

P lus les formalités test,zl!len.taires sont rigottreu;es. moin.s i t est 
vermis d')1 ajouter des conditions que le tex te lui- même n'e.x:ige pas 
(XXI, 315) ; e assim, para aquelle famoso civilista, si a lei, por seu 
~ystema geral, dá fé publica aos notarias, n.i o devemos exig ir que 
a declaração d'elles seja es>encial juntar-se, p:1ra a validade do acto, 
a declaração do subscriptor do testamento ; esta duplicata n.ío está 
na lei, e si est<l. falia na declaração do subscripto r, fel-o para os 
casos em que o tabell1ãO não a fil:esse no corpo do testamento. 

Não menos explicito é Buniva, Delte successioni legittime e üs
tamentarze, cap. V, ao commentar o art. 779 do codigo civil italiano . . 

Sanojo, !nstitucioms de dereclzo civil, ~obre o art. 722 do codigo 
de Venezuela, acirna transcripto, assim se exprime: 

<' Tudo quanto concerne ás solem:Jida jes externas, á 
natureza do acto e s•1as disposições, fica estabelecido e 
comprovado pela declaração do tabellião. " 

- Finalmente, acerca da argu ição dos Appellaclos, já refutada :
que prescrevendo a lei que a declaração verse sobre ?l .~ o saber o 
testador ou não poder assignar, a declaraç "lo por set cego n 'lo suppre 
aquella- são unanimes o.; ecsriptores no sentido das nossas conclusões. 

O que a lei quer é a declaraçã o da causa por que o testador 
não assignou o testamento ; si fôr a ignorancia, declarará o tabellião 
?U o subscriptor ou mesmo ambos por não saber ;-si fôr alguma 
Impossibilidade physica, terá de ser declarada a causa immediata da 
mesma impossibilidade, Acaso vale o mesmo declarar simplesmente
por TJã J poder-que por ser cégo -pot ser paralytico-etc. etc.? 
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Eis ao que leva ,J fetichismo dos que, despindo a le1 rl.as suas 
roupagens philosophicas, limitam-se a adorai-a graphicamente ! 

E note-se, que com relação ao cégo, leis e escriptores ha que 
o equip:uam, mesmo quando soubesse lêr antes da cegueira , áquelle 
que não sabe ou não pode escrever-Vide Toullier, V, 478 ; Tro
plong, r66o; Zachariae, III, pag. II6 nt. 21; Sarsfield , iVotas ao 
Cod. civ argenti?zo, pag. 232; Laurent, XIII, 364, e outro· . 

Si tal é o direito dos povos civilisados, porque l~ avena o juiz 
de julgar de modo a deixar o direito patrio segregado d'aq1telle con
certo scien tifico ? 

Arrastai-o-ia quiçá a jurisprudencia? 

§ s.o 
Si é na serie de julgados uniformes, attestando o pensamento 

·da lei, que se estriba a jurisprudencía, abundantemente ocorre a 
nossa these essa indispensavel sciencia pratica do di reito . 

E talvez bastasse reproduzir Lob i o, no§ 35 da Dissertação citada: 

«Vejam-se quantos testamentos se approvárão depois da 
Ordenação (TENHO VISTo MILHARES DELLES), e nelles se ob
servará constantemente, que sempre os tabelliães costumaram, 
( sem a Lei o mandar) declarar nos actos das approvações 
que os testadores, por nao saberem, ou não poderem, 
rogavam a quem por elles assignasse, e que a seu rogo 
assignavarn: observará que, por isso que os tabd(i,íes assim 
o escreviam, nen!tum dos assignantes pelos testadores jamais 
o repetia ?ta sua subscripç{to : SEMPRE ASSIM SI!: SUPPOZ, . E 
POR MAfS QUE PoR EQUIVALENCIA, SATISFEtTA A D.'l'TENÇ:iO 
DA LEI ( R ). 

Milhares de julgados! que mais seria preciso para firmar a ju
risprudencia? E quando foram proferidos aquelles julgarias, que o 
gen io chicanista do famoso advogaria de Lobio tanto preconisa? 
quando mais ferviam as duvidas, que o Ass. de ro de Junho de 
r8q, na phrase do Corréa Telles, não conseguiu aplacar; isto é, 
na epoca em que mais do que hoje, que se vai accentuando a ten
dencia elo direito moderno a reduzir quantitativamente e simplificar 
morphologicamente as formas dos actos jurídicos, guardava-se o 
rig (;r formal do direito pela observancia lilteral da lei. Decisiva 
pa1 t· • esta ponderaç 10 . 

l.~s não é somente Lobão quem nos dá noticia da jurisprudencia 
pm ~ ueza sobre este ponto. Fal-o tambem o proprio Valasco, no 
n. 1 J la citada consulta r49, Valasco de tempos anteriores a Lobão; 
fal· tinda Gabriel Pereira ele Castro na Dec. 82 n. 4, ibi: sententias 

l<..) Note-se que Lobão nesta passagem ni'í.o se limita a expô r 
a j• • sprudencia: é a opinião sua que elle fundamenta nos julgados, 
ap1 -:ntando esta razão como complemento da quarta das ?'az:es 
exp• ;tas supra. 
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rev_ocaveru11t in favorem talammti; fazem-no ainda finalmente Cor
. deno, Portugal, Reinoso e Pegas. 

N~m diversa é a jurisprudencia dos nossos juizos e tribunaes. 
_Yide o accordão revisor, proferido pela Relação do Rio de 

.Jar •. eiro na Rev. n. i56o, e citado por Ferreira Alves, Consol. das 
Lets da Provedoria, nota ro2 : · 

Vide a sentença do Juiz de Direito de Santa Maria Magdalena, 
inserta na Gazda Juridica, I, IIS (r.a edic.); 

Vi~e ainda o accord:lo revisor, proferido pela Relação do Rio 
de Janeno na Rev. n. 8269, aliás relativamente a um testamento 
-cerrado, no qual se houve por sufficente a simples assignatura a rogo 
.do testador, e dá-se como constante a praxe de se entender e jul
gar que tanto importa não saber como n:i o poder assignar o testa
dor-~ Dirdf,,, IV, 357 ; 

VIde ainda o accordão do Supremo Tribunal de Justiça, na 
Rev_. n. 92or, que é característico a nossa especie: a sentença de 
!a· Instancia, confirmadas por dous accordãos da relaç i o do Maranhão, 
JUlgou nullo um testamento em que faltava a declaração-por não 
sabe: ou não poder- e em que mais havia ter sido o testamento 

·es~npto por uma e assignado por outra pessoa a rogo do trstador; 
po1s bem: o Supremo Tribunal concedeu revista; 

Vide depois o accordão revisor da Relação do Rio seguindo o 
voto do Supremo Tribunal, para revogar os julgados proferidos e 
haver por valido aquelle mesmo testamento- O Direito, XVI, 270, 
XIX, 135; 

Vide tambem os accordiios da Relação do Rio, no· Direito, 
XXX, 57 3 e 57 5, que reformando a sentença elo Juiz de Direito de 
S. João da Barra, a qual annullara um testamento precisamente 
.nos termos de fi. 8, assim decretaram : 

cc tambem não vicia o testamento o não terem declarado 
as testemunhas, que assignaram a rogo do testador, a ra
zão d'essa substituiçAo, visto constar sufjicimtemente tal 
raz: o 110 auto da approvaÇ]O (S) CONFORME O CITADO As

SENTO " · 
Si tantas e reiteradas decisões não vos satisfizerem, percorrei as 

nossas revistas jurídicas, e tereis a cada passo a confirr:naçã? das 
nossas conclusões: verc:is a jurisprudencia, firmada no sentida liberal, 
condemnando a observar.cia supersticiosa da lettra da lei (T) . 

----
(S) A unica differença está em que nesta causa tratava-se de tes

t~mento cerrado, e o de fi. 8 é aberto; mas, como já vimos, esta 
-di~erença redunda incontestavelmente em pró, e a fortion·, d'este 
ultimo: De resto, com respeito á authenticidade, que differença ha 
eotre o testamento aberto e o auto de approvacão do testamento 
-cerrarlo? 

(T) Vid. por exemplo : O Direito, V, 571; XXI, 321. 

,-; '.'"~:.· 
. ·, 

. .r.:..,\;.,'/./ .. 
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Oppor-nos-hão por ventura os julgados proferidos na appellação
n. 145 81 do Rio de Janeiro (Q Direito, VI, 446)? 

Mas em , primeiro Jogar o testam·ento ali em questão era cerrado, 
e em segundo Jogar, como haver por bom testamento a que, embora: 
indicadas, nízo assistiram cinco testemunhas? 

Quir: á oppor-nos-h:'io ainda outros? Mas vereis indubitavelmente· 
a não identidarle elos casos, o que só· por si basta para excluir a 
applicação do j ul~ado . 

Quereis agora conhecer a jurisprudencia das nações cultas, de 
efficacia igual ao estudo da legislaçio comparada? 

A regra geral na jurisprudencia franceza é esta; nada de expres
sões sacramentaes, de tt1 mes marqués, como dizia Thêvenot, de 
consignes regimentelles, na phrase de Dalloz; basta garantir, na 
liç ~ o de Demolombe (XVIII, 5), que a declaração da vontade seja 
sã e livre, já que são os proprios testadores os mais interessados, 
como disse J ustiniano na Inst. de militari testamento, § 1°: Nec ul
lorum magis interest quam ipsorul!l . 

Dalloz, R épert. v.0 Dispos. entre vifs et testam., n. 3044, affirma 
que a jurisprudencia está de accordo com a opinião da maioria dos 
autores, acima exposta. 

O sabio Troplong, n. 1589, referindo-se precisamente ao modo· 
da menção da falta da assignatura do testador, c0nsidera todas as 
questões relativas a este ponro como confiictos de especies em que· 
as decisões -devem variar segundo os factos ; e accrescenta : 

cc qu'il ne fant p1s de rigueurs inutiles, et que les tribu
naux ont été que1quefois plus sévéres observateurs de la 
loi que la loi elle-même ne l'aurait voulu ( U ) ». 

-Convem, diz Vazeille, ao art. 973 Cod. Nap. n. 10, adaptar 
esta maneira larga de julgar as causas . 

Sobre taes princípios, abundante é a serie de julgados em Dal
loz e Sirey ; basta, para não alongarmo-nos exageradamente, referir 
a· decisão do Tribunal de B ruxellas, ele 13 ele Março de 181o se
gundo a qual basta que resulte de actos ardltentico>· que o testador níio · 
sabia realmente assigna1·. 

-0 Doutor Aureliano Coutinho sustentou a nullidade do testa
mento dizendo que toda a argumentaç1o rlo Doutor J. Monteiro cifra-
se em considerar resguardadas, · pela só declaração do tabel1ião, o 
fim da lei e segurança das disposições testamentarias. 

Este modo de argumentar, diz elle, derroca um principio cor
·rente em direito e que é particularmente applicavel ás disposições de · 
ultima vontade, a saber: - quando a lei marca fórnia especial e solemne 
para a prova de um acto, exclue necessariamente qualquer outro· 
meio de prova. · 

(U\ Vid. Dalloz, loc. cit. n. 3053· 
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« Toutes les fois-diz Merlin- qu'une mention requise par la 
loi est omise, le testament doit être annullé sans examen ultérieure, 
parce que la !oi, en exigeant cette mention dans le testament même, 
nécessairement proscrit toute autre maniêre de prouver la formalité 
non mentionée. >> ( Merl.-Répert. verb. Tl"st. sect. I I , § 2, art. IV.) 

A) Contra o preceito expresso, claro e positivo da lei-Ord. 4 
:8o pr.-, que commette á testemunha e não ao tabellião, no resta
mento aberto, o encargo de declarar que assigna a rogo elo testador 
e de enunciar o motivo porque o faz, invocam Almeida e Souza e os 
embargados o Assento de rode Junho de r8q, declaratorio ela citada 
ord. e do Assento de 17 de Agosto de r 8 I r : mas esquecem os que 
fazem tal invocação que o supradito Assento de r o de Junho de I8I7 

tratou de regular, não a fórma do testamento aberto, (hypothese em 
que?tão mas sim cogitou de tornar firme e conforme á lei o acto 
<lo mstrumento de approvação do testamento "• isto é, referiu-se ao 
testamento cerrado. 

Portanto, não se póde invocar a autoridade legislativa do 
Assento de 10 de Junho de 18q (Lei de r8 de Agosto de 1769 e Dec. 
n. 2684 de 23 de Outubro de 1875) para se derimir a presente con~ 
tro~ersia, a qual só tem de ser resolvida pela ordenaç'ío 4-So, que 
se n~screve-dos testamentos e em que f órma se fartio- e prescreve o 
-segmnte, com referencia ao testamento aberto: 

" O tabellião escreverá nas notas, etc, etc; e não 
" sabendo, ou nâo podendo (o testador) assignará 
« por elle uma das testemunhas, a qual logo dirá, 
<< ao pé do signal, que assigna por mandado do 
" testador, por elle n:. o saber ou não poder assignar. 

<< E tal testamento será firme e valioso. » 

Ora, o texto da lei, sua intenção manifestada por palavra~ ex
pressas quando determina a fórma desse acto solemnr: que se chama 
testamento aberto, foi confiar ao ta bellião o encargo de escrever 
.nas suas notas as disposições d0 testador e commetter á testemunha 
o dever de fazer as duas declarações exigidas. O legislador poderia 
t~r commettido ao tabellião um e outro encargo, mas não quiz 
distrahil-o da incum bencia de a prehender e escrever as disposições 
do testador com a obrigaç:io de attender á formalidade externa 
em questão, que foi commettida à testemunha. 

Não póde ser mais clara e expressa a determinaç:io do legisla
dor, pelo que é aqui o caso ele se applicar a revra de Baldo: 
'' Ç.urmdo verba clara szmt, Í?derprtt,dioms doctcJrum, sive cavil
latzones advoG"a forum, 1/0il admiltmtur. » 

B) Mesmo em relação ao instrumento de approvação do tes
tamento cerrado o Assento de 1817 é expresso em exigir, como 0 

5° dos requisito~ necessarios para a firmeza e legalidade do acto, a 
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- X Que o tabellião cerre e cosa, lacre e subscripte 
o testamento depois de concluído o instrumento de ap
provação. 

O tabellião póde assignar o testamento a rogo do testa
dor que não sabe assignar, porque a ord. liv. 4 tit. 80 assim 
faculta ao escriptor do testamento que pode ser o proprio· 
tabellião como pessoa privada, podendo approvar depois· 
como pessôa publica ( Assento tle 23 de Julho de 1811,. 
Consolid. da L. L. C i vis, nota 3 ao art. l 059 ) - Devem 
assignar o instrumento de approvação todos as testemu
nhas em numero legal de cinco, como exige a Ord. li v. 
4 tit. 80 § 1, não podendo qualquer uellas assignar a rôg-o 
de outras ( Consol. cit. nota 4 . in fine ao art. 1056 ( 23). 

assignatura do testador oe~ de alguma testemunha por elle, <<NA FóRlll."< 
DA LEI, isto é, declar,mdo ao pé do signal, que assigna por mand,ldo 
do test.uíor, por elle nZio saber ou n:io poder assignar » 

O Assento de ro de Junho de r8r7, tratando de explicar o A:;
sento de 17 de Agosto de 18rr na parte em que este prohibira substt
tituir-se por eq uipollencia as fórmas legaes, fe l-o pela seguinte fórm:t :· 

<< As formalidades st.:bstanciaes dos testamentos se 
« não podem nem devem confundir- se com a ante
" posição, posposição ou substituição de palavras, 
« que tenham a mesma significaç To, designadas pela 
<< pal«vra equipollencia, ou com a ordem, que parece 
a ser determinada pela expressão do Assento >> . 
( Coei. Philippino, pag. ro48. ) 

Portanto o que o Assento de r817, permitte, interpretando a 
ordenação e o Assento interpretativo de 181 r, é a substituç 'lo de 
palavras equipollentes ou a alteração da ordem das solemnidades; 
mas o que os embargados pretendem emprestar ao mesmo Assento 
de r8I7 é causa muita outra: é a substituiç:lo da pessoa legalmente 
competente para um acto por outra pessoa, não investida dessa com
peten..:ia pelo legislador, quando tratou de determinar minuciosamente 
a fórma de um importante acto jurídico. 

(23) O Tribunal de Justiça de S. Paulo por Accordi'í.o de r8 
de Junho de I 895 confirmou a sentença do juiz de direito Fleury, 
nos autos de appellação n°. 428, vindos da comarca de S. Rita doPas
sa Quatro, que negou cumpra-se e nullo de pleno direito o testamento 
de Juventino Lopes de Faria porque o instrumento da approvação 
não estava nssignado por cinco testemunhas, solemnidarle essencial. 
Ord. - liv. 4 art. 8o § r, Assento de 10 de Junho de r8q-Vide 
Revista Mens3l clts Deci ões elo Tribunal -- n° r - Julho -
anno 1, pag. 198, nullidade reconhecida independente de acç~o or
dinaria . 
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Nullo é o testamento que fôr approvado fóra da pre
sença do testador e testemunhas, v isto que a approvação 
deve ser feita em um só acto não interrompido, e as tes
temunhas devem estar presentes desde o começo até o 
fim, clevendo lavrar-se o auto de approvação primeiro, e 
chamar-se as testemunhas no fim para assignarem. (Gama, 
Dec. 69; P inheiro, de test., disputa 12, n° 47; O. Telles, 
Man. dos Tabell. § 253 e o Assento ele 1817 que declara 
expres.:;amente que as testemunhas devem est:u pr0sente 
a todo o acto ). 

- Nullo é o testamento que fór approvado por ta
bellião fôra do districto onde se lavrou o instrumento de 
approvação, porquanto o tabellião fora de sen districto é 
tido como pessôa particular. ( Peg. Oomm. á Orcl ; tomo 
IV, pag. 246 no 68; Vallasco, Consulta 9; O. TeUes, The
oria da interp. elas leis, no 21 § 4; Ohroni ca do Fôro no 2; 
Rev. elos Trib . no 93 - Ghauvean, Direito crimina l, vol· 
2' , cap. xxrr, pag·. 363). 

Ha nullidade em escrever o tabellião no instrumento 
de approvação o nome ele uma testemunha como presentess 
e assignar outra ~ 

Houve simples erro de nome~ E nesse caso p6cle o 
erro ser corrig·ido por elementos extranhos ao instrumento 
de approvação ex aliundé, isto é , por conj ecturas e próva 
testemunhal~ A presença ela testemunha a actos da ap
provação pócle ser provada por outro g·enero de provas 
que não o respectivo instrumento~ ( 24 ) 

(24) A Relação rio Rio e Supremo Tribunal de Just iça julgaram 
que não era nullidade provando-se que o individuo que assignara, 
não nomeado no contexto do auto de approvaçilo, assistira a todo 
esse acto, na causa entre partes appellantes Barão de Pitanguy e 
outros e appellados D. Maria Ama lia Ferreira Lage e outros, no 
Direito , vol. V, n° 4, pag. 571 a 588. Lafayette, advogado na cau
sa, sustt:ntou opinião adversa, dizendo: - que no instrumento deve 
o tabellião nomear as testemunhas presentes - Gouveia Pinto , cap. r6; 
C. Telles, Man. dos Tabe!liães, S =t47 - Merlin, verb. testamento, 
Dalloz e outros jurisconsu ltos ; que a falta de nome1ção ele 
testemunhas no acto é nullirl áde me!imo que assigoem testemunhas 
em numero legal ( Ord-hv. 4 tit. 8o § r in fine ) ; que a presença 
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§ 83 
O instrumento de approvação do te,tamento cerrado, 

deve conter: 
1<? A data, isto é, dia, mez e anno (Ord. 1iv l, tit. 24 

S 16, t.it. 79 § 5°, tit 80 § 7, Consol., art. 386 §. 1, r;. Tel
les, Dig. Port. vol III, no 1783) e lugar onde foi feito o 
instrnmento.(Accordão da Relação do Rio, appell. no 14.581, 
de 16 de Dezembro de 1874) 

2°. O nome das partes e seu domicilio, indispensa.vel 
para se averiguar a competene-ia do tabellião, que fóra de 
seu distric:.to, não pôde funccionar como tal (Ord. li v. 1 
tit. 24 § 36, tit 29 § 3, tit 80 § 7; Dig. Port., art. 316 (25) 

da testemunha a todos os actos de approvaçio n5o pode ser provada 
por outro genero de prova que não o respectivo instrumento . Se é 
formalidade essencial que as testemunhas a~sistam a todos os actos 
de approvação do te5tamento de principio ao fim uno contextu-Ord-liv 
4 tit 8o §I - Assento de 10 de Ju lho ele 181 7 n° 1; se é forma
lidade essencial que o tabe llião narre no instrumento o preenchimento 
de cada uma das solemnidades externas do testamento, preenchi
mento que só póde ser provado por esse módo, re;;ulta a necessidade 
logica e inrlecl inavel do tabellião declarar no corpo do instrumento 
os nomes das testemunhas; se o n~o fez, n:io consta que ellas hou 
vessem assistido a todo o acto. A simpl es assignatura sem menç1o 
do nome da testemunha no corpo do mesmo instrumento não próva 
que a testemunha estivesse presente a todos os actos, próva só que 
poz a sua firma no fim do instrumento. Perdigii.o Malheiro, nas 
Consultas Jurídicas, pag. 452, diz: havendo erro de nome entendo 
que elle n<i o induz nullidade, restando provar-se a ident idade da 
pessóa desde que se levante contesta l; ão-

Torla prova é admis,ivel, sendo de maior valia o depo imento 
de outras testemunhas in strumentarias, do o(ficial que fez a appro
vaç~ o, por serem presenciaes. 

Sobre a nullidade do testamento, quando o auto de approvaçi1o 
em vez de assignaclo .por uma das testemunh:ts presentes o foi por 
pessóa da qual não se faz nell e menção, e sobre a nullidarle do tes
tamento quando, ao nome de uma das testemunhas accre~centou-se 
appellido de que nunca usou e essa testemunha declara niio ter estado 
presente ao acto de approvacão, vide Martinho Garcez, Nullidades 
dos ·Actos Jurirlicos, pags. 228-231 e 270 a 274. - Dire ito, vols. VI 
pags. 453 a 468 e X, pag . 562. 

(25) Nenhum escrivão ou tabelli :io em geral pode fa zer valida
mente acto de seu offici? !óra do territorio onde fór constituído, 
nem mesmo por consent1mento das partes, porque o tabellião não 
tem jurisdicção que possa prorogar- se, mas só um simples ministerio 
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3' . O reconhecimento das partes ou por duas testemun
has conhecidas do tabellião (Orelliv. 1 tit, 78 § 6; Reg. n° 
'737 de 25 ele Novembro ele 1850 arts. 1L13 e 144; Per. e 
Souza, nóta 468; C. Telles, Dig. Port., vol III, n° 1783 ; 
Cod. Civ. Port., art. 1922 § 5°.) 

4o. A leitura. (Orcl.liv. 1°, tit. 78 §§ 4o e 5°, liv. 4'', tit. 
19, § 1 ; Regul. Comm., art. 684, § 2 ; Lobão, Dissert. 4, 
N. a Mello, § 37; Cod. Civ. Port., art. 1922, § 1°.) 

5o. O signal publico e assignatura do Tabellião. (Ord.' 
li v. 1°, t it. 78, § 5°; tit. 97, § 5°; Av. de I ele Agosto cfe 
1831; Reg·. do Desemb. do Paço, §§ 64 e 71.) 

6'. Assignatu ra elo testador. (Ord., liv 1°, tit. 78, §§ 
4 · e 5o; li v. 4°, tit. 80.) 

7.o Assignatura das testemunhas, e n!lo sabendo o 
testador ass ig·nar, ou não podendo, assigne uma clellas 
declarando que por Alie assigna por não saber ou não 
poder. (Ord., liv, 1°, t.it. 80.) 

8.o Re alva no fim elo instrumento ele approvação, 
antes das assig·naturas, de todas as emendas, entrelinhas, 
etc. (Orel. , li v. I o, tit. 78, § 4°, e Regul. do Proe. Comm. 
art. 146.) 

Feito o que, o tabellião cerrará, lacrará, e sobrescrip
tará, declarando a quem pertence, e entregará ao testa
dor. (26.) 

que n~o é extensível. (Ord-liv 4 tit 8o e tit. 78 § 20 - Accordã~ da 
Relaç .o ele Lisbà1 de II de Maio r856; Mafra, Jurispr. dos Tnbu-
naes, verb.-tabellião) . . i:::J 

. _Não é v a lido o testamento approvado por raoellião de iora do 
d1stncto onrle lavrou o instrumento de approvação (Vallasco, Con
su lta 9, C. Telles, Tbeoria da Interpretação das Leis,§ 4 n°. 21 ). Aos 
tabel!i ii es e não aos ajudantes incumbe escrever e approvar oll 
somente approvar testamentos e codicillos. - Art. 142 n° r do dec;:. 
do Est. de S. Pau lo n. 123 de ro de Novembro de r892. 

(26) Costumão os tabelliães em comêço declarar se encontr:;'7'o 
o testador bom, ou de cama, em perfeito estado de juizo e livre de 
t?da e qualquer coaq:ão, o que se presume, salvo pro\·a em contra
no, mesmo que não o declare o tabellião; declarar o numero de fo-



- 74 -

§ 84 
Os escrivães do Juizo de Paz, fóra das cidades e vil

las, podem fazer e approvar testamentos. (LL. de 15 de 
Outubro de 1827, art. 6" ; de 30 de outubro de 1830, arts. 
1°. e 2°. ; Avisos de 13 de Feverei ro de 1829 e l o de 
Agosto ele 1831 · Consol., art. 1084, nota 4.) 

~ 85 
Não podem fazer e approva1· testamentos os escre

ventes juramentados. (Decr. n. 4824 de 22 de ovembro 
de 1871, art. 78 e art. 142 n. 1 do dec. n . 123 de 10 de o
vembro 1892). 

~ 86 
Pode fazer- se o testamento em um tempo o em outro 

upprovar-se (Lobão, Dissert. 4 §§ 6 e 36). 

§ 87 

Nullo é o testamento por falta de mente sã do tes 
tado1· por não estar no p leno gozo de uas faculdades 
mentae para poder testar, porque testamento é- acto de 
de ultima vontade-requer e:spi rito são o liberdade. Se 
o testador não tem mente sã (sain d'esp1·it) não podia testar 
c não t estou, o testamento que appaeece em seo nome 
não é verdadeiro, é falso . 

Se o testamento foi feito por um testador ão de 
espirito, mas coagido a testar, testou realmente : o tes
tamento é verdadeiro, mas annullave l por e:ffeito do vicio 
da coacc;ão. In testatore req uiritur : 1nentis integ1·itas, non 
cm·po1·is- plena libertas et capacitas civüis . 

lhas do testamento e rubricai-as ; mas a falta d:t rubricadas folhas, de 
se coser e lacrar não produz nullidade. lConsolid. das Leis Civis, 
art. Io56, nota 4; C. da Rocha, § 679; C. Telles, Dig. Port., vol. 
3°, n, 1787 e Cod. Civ. Port., art. 1922, § 2°.) 

Nada importa que assigna5se mais uma testemunha , alem das 
do preciso numero, o auto de approvaç lo , pois que essa superabun
dancia de formalidades, em vez de prejudicar, robustece a verdade 
do testamento. 

(Accordam da Relação do Rio - 3 de Dezembro de 1878, 
Direito, vol. 19, pags. 135 e 136. 
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A integridade de mente pôde coexistir com a não 
integridade ele corpo, salvo enfermidades que attaquem o 
cerebro. (27) 

§ 88 
Não exclue as provas da loucura dizer-se no testa

mento ou no instrumento de approvação ter parecido aú
tabellião e ás testemunhas estar o testador no gozo de 
suas faculdades mentaes, mesmo sem arguir de falsidade 
o testamento (Furgole, Test. cap. IV n.o 209.) Da fé do 
tabellião resulta uma presumpção ele direito que póde ser 
destruída por provas em contrario. São excusadas as provas 
de enfermidade espiritual quando pela qualidade elas 
disposições se mo~::;tra que não estava elle evidentemente 
em seo perfeito juizo (T. de Freitas, Test.. nóta 23). 

A declaração elo tabellião de estar o testador em mente
sã não exclue a provh ele demencia, como não prejuclica 
a validade do testamento a falta de declaração. 

(Pothier-vol. 8, n.0 138, pag·. 262). 
§ 89 

O segredo elo testamento é direito do testador elo qual 
elle pode usar como quizer; póde guarda-lo ou revelal-o. 
Nenhuma lei prescreve nem prohibe a revelação rlo segre
do; e, sem prohibição da lei, sob pena de nullidacle, não 
ha nullidacle. A Relação do Rio de Janeiro por Accorclão 
de 29 ele Abril de 1879, na causa celebre do testamento 
Carneiro, herdeiro instituído Visconde de Nicthero,Y, não
julgou nullidade estar presente o herdeiro instituído á 
cabeceira ela cama do testador no acto de fazer seo tes
tamento. (28) 

(27) O tabellião não deve approvar o testameHtO daqu~lle que 
não e~tá em perfeito juizo, a> leis confiam em sua fé publica, so h
pena de responsabilidade civil e criminal. Se tem começado a ap
provar e, depois da tradiçii o do testamento, o testador manifesta tres
vario, deve fazer constar no auto da approvac lo a interrupç5o do acto. 

(J'. de Freitas - Test. nota 3a, pag. 6.) 
(z8) Serem secretos e cerrados os testamentos foi uma permissão 

em favor do testador, que elle póde renm:JCiar. Neque ver? ad tes
tamenti solemnia requiritur ut a testatore claudatur et tnvolvatu · 
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§ 90 
O testamento cerrado póde ser escripto em lingua 

-estrangeira e assim approva1'o pelo tabellião. Para ter 
execução o juiz que o abrir e mandar cumprir, eleve or
denar sua traclucção, para depois ser registrado e archi
vaclo o original com a traducção. (T. de Freitas, Consolid. 
elas L. L. Civis, nóta 2 do art. 1055 e Testam. pag. 137, 
nóta 183 ao art. 73). 

§ 91 

Não importa nullidade do testamento e codicillo cer
rado o não constar dos respectivos instrumentos de ap
provação a declaração ele haverem sido lidos ao teotador 
·e testemunhas. Assim o julgou o Sup. Tril). ele Justiça por 
Accorclão de 23 de Junho ele 1885; rev . civel n.0 10292-
Direito, vol. 37, pags. 529 a 541. (29) 

testamentum, sed solum hoc fit si testator velit neminem scire ea quce 
in testamenta scripta. (Lobão, N. a Mello, Diss. 4· § IS e 2 .a linhas, 
Dis~. 6, § 61). 

(29) Diz o AccOrdão: " Nem a ord. liv. 4 · tit. 8o §§ I e 2'
0 

exige essa formalidade, como essencial, a leitura do auto de appro
vacão ao testador e testemunhas que o subscreverem, nem o Alvará 
de IO de Junho de I8I7 especificando taxativa e restrictamente cada 
uma das formalidades externas substanciaes para a validade do acto 
da approvação do testamento cerrado comprehendeo essa entre as 
seis especificadas, e não se deve ,irrogar nullidade onde a lei a não 
dec~ete. (Assento n. 0 325 de 23 de Julho de I8I1) . O Tribunal de 
JustiÇa de S. Paulo julgou que a ord. liv. I tit. 78 ~s 4 e 5·0 se 
refere aos contractos por escripturas e aos testamentos publicas, mas não 
ao acto da approvação, em Accordam de 6 de Junho ·de I893 na appel
lação n.0 I04 de Botucatú, appellante Antonio Soares do Amaral e 
appellado o testamenteiro de Domingos Soares de Barros-Gaz. Ju
rídica do Estado, vol. IV n. 0 4· pag. 302. A Relação de Porto 
Alegre por Accordãos de I6 de Maio de I884 e I6 de Setembro 
.cJo mesmo anno-Dir. cit., pag. 538 e 539 e Relação do Estado do 
Rio-Accs. de 9 ele Maio e u de Setembro de I893 - Direito, 
vol. 63 n. 0 4, pag. 505, julgaram o contrario e assim tambem o Acc. 
de Relação do Rio de 12 de Abril de I87o-Gaz . .furid., Anno II, Vol. 
li, pag. 81. M.'lrtinho Garcez, Nulltdades, pags. 232 a 237, diz ser nulli
dade substancial a falta de leitura do auto de approvação ao testador 
e testemunhas, pois, se a lei é silenciosa, tal solcmnidade se subentende 
.como essencial em face do principio consagrado pelo § 2'l do art. 
ó84 do Reg. n. 737 de 185o e a disposição da Ord. liv.I, tit. 78, 
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§ 92 
A fé que merece um instrumento publico, qual o 

auto de approvação do testamento, e a presu}llpção legal 
que lhe assiste de solemne e verdadeiro só podem ser des
truída por provas plena e concludentes (Per. e Souza. 
nóta 473; Paula Baptista; S 117; Ramalho, :; 168.) 

~ 93 
Para que se execute ou prevaleça a vontade do tes

tador ~ preciso que ella em ua fórma externa não e 
opponha aos requisito e prohibiçõe legae , sem que e 
possa determinar o gráo de influencia que a infracção 
da l-ei possa ter na verdade e certeza ela uerradeira von
tade de quem pretendeo te tar. (Accordão da Relação do 
Estado do Rio -9 de Maio de 1893- Direito vol. 63 n.0 

4, pag. 512,. 
§ 94 

Os consules brazileiro · em pa1z e trangeiro podem 
fazer e approvar os te tamento do nacionaes, ahi exi -
tentes ,Decr. n .o 520 de 11 de Junho de 1847-Decr. n.0 

4968 de 24 de Maio de 1872). (30) 

CAPITGLO YII 

TESTAMENTO NUNCUPATIVO 

§ 95 
'ompete ao Juizo ela Provedoria reduzir a publica

forma o testamento nuncupativo ou particular aberto, 
quando a herança se acha já arrecadada pelo juizo de au
ente . (Lei ele 3 de No vem bro de 1830, _-1. vs. n.0 30 de :&4 

~ 

4° é generica, comprehensiva de todos os instrumentos e, com 
mais for~; a de razão, applicavel aos termos de approvação dos . te~
t~mentos, quando o legislador redobra as formulas para garantir a 
livre manifestação da ultima vontade. 

(30) As omissões do instrumento de approvação não podem s~r 
iuppridas por prova testemunhal (T. de Freitas, Consolid. das LL.,. 
-nóta zo, 3·a ed). 
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de Fe-vereiro de 1848-Gouveia Pinto, Trat. dos Test. cap. 
· ~-Macedo Soares-Test. pag. 68-Souza Bandeira. Nov.. 
Manual do Proc. dos Feitos, § 354 e nota 384. (31) 

(31) Perd. Malheiro, Man. do Proc. dos Feitos, nota 1339 e 
Con~ultas Jurídicas, pag. 461, diz que a disposiç:ío do Aviso de 1848 
não tem sido observada por se entender que, nii o havendo lei alguma 
·que constituísse privativo para tal effeito o Juizo da Provedoria, deve 
.a reducção pertencer ao juizo commum civil por virtude do disposto 
na Disp. Pro viso ri;;., art. 13; L. de 3 de Dezembro de r 841, arts. 
114 e 116; Reg. de 15 de Março de 1842, art. 2.0 §§ 1 e 5°; 
Aviso de r de Outullro de 1844, excluído o juiz de orphãos na 
forma do art. 20 da Disp. Provisoria, l. de 3 de Dezembro de 1841, 
.art. II7; reg. de IS de Março de 1842, arts. 4 e s·0 ; Regul. de 9 
de Maio de 1842, art. 32-Av. de 17 de Abril de 1834 e cita a
restos a respeito. Per. de Carvalho, Proc. Orpb. capitulo 23, S 86 
e nóta 154, diz-que ao juiz, a quem compete o inventario, pertence 
tambem por dependencia a reducção, do testamento. C. Telles, Man. 
do Proc. Civil, S 43, diz que o juizo do defunto é o competente 
para a reducçao do testamento nuncupativo, ou para pôr em publica 
fórma o particular , e bem assim para fazer o inventario. A opinião 

· -citada é a de Per. de Carv, que se conforma com a de Gouvêa 
Pinto, cap. 6°, pag. 52. A reduq~ão, considerada como dependencia 
de inventari0, era requerida perante o juizo de fóra ou ordinario ; 
a este se devia requerer quando havia menores, e áquelle, quando 
os não havia ; e a seguir-se essas opiniões, actualmente, seria com
petente o Juizo da Provedoria quanto tivesse de fazer inventario como 
o deve fazer no caso do defunto ter deixado testamento, e não 
haver herdeiros menores e interdictos (Decr. n. 4824 de 22 de Nov. 
de r87I, art. 83; Avs. de 24 de Abril e 8 de Outubro de 1873), 
podendo fazer a reducção o Juizo de Orphãos, no caso de in
ventario havendo orphãos, interdictos e ausentes, quando tiver de 
fazer a arredacção por seu Juizo nos termos dos arts . r 0

, z 0 , 3° e 
zo do Reg. n. 2433 de rs de Junho de r859, por não existir na 
terra conjuge, herdeiro instituído ou testamenteiro que aceite a tes
tamentaria, podendo fazer o juizo commum a reducção quando fizer 
inventario, no caso do testador não deixar testamento, e não haver 
orphãos ou interdictos, ou ausentes que seja caso de arrecadação. 
(Av. de 8 de Outubro de 1873). Em nossa opinião todas as ques
tões relativas os testamentos devião ser da competencia do Juizo da 
Provedoria, instituído para fazer valer e executar as ultimas vonta
des. Se ao Juizo Provedor compete abrir os testamentos cerrados; 
registrar ; fazer inscrever e archivar os testamentos ; tomar as contas 
testamentarias-como n ão ter a attribuição de completar pela reduc · 
.çãe o testamento, e reduzi-lo á verdade pela sentença?! Tu cogz"ta 
et melior sequor. Aconselhamos, porém, que se siga ad cautelam a 
Dpinião consagrada pela praxe. 
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§ 96 
Testamento nuncupativo é aquelle que é feito de 

viva voz ao tempo da morte. {Oru., liv, 4°, tit. 80, § 4°). 
Não póde valer como testamento nuncupativo, e nem 

reduzir-sea publica forma como tal senão aquelle que foi 
feito por um testador proximo á morte (in (Wticulo 1n01·tis) 
na ultima enfermidade, de que não convalesceu. 

§ 97 

A expressão ao tempo da;·morte da Ord. liv, 4 tit. 
80 § 4o não sig-nifica a ultima ag-onia, porque ao agoni
s~nte falta perfeito juizo e a capacidade de testar; mas 
srm uma enfermidade grave e perigosa da qual o testador 
veio a fallecer (Lobão, N. a Mello, vol. IV. Dissert III, 
§ 29- Accordão da Relação de Ouo-Preto de 24 de Abril 
de 1877 Accordam do Trib. de Justiça de S. Paulo, H 
de Novembro de 1893, na Gaz. do Estado, pags. 116 e 117, 
vol. 5o n. 2. (32) 

As leis estadoaes não são expressas a respeito, mas para basear 
a competencia do Juiz da provedoria póde-se tirar argumento do 
art. 63 II d da Lei n. 0 18 de 1891 e decreto n. 0 123 de ro de 
Novembro de r89 2, art. 124 § 4, II. Se aos juizes provedores in
cumbe, em geral, prover ao que possa interessar á execução dos 
testamentos e codicillos, a reducção do testamento interessa á exe
cuçao do testamento. No districto federal compete á Camara Civil 
- art. 25 § r do decreto n.0 1334 de 28 de Março de r893, im
presso no Direito, vol. 6o n.o 4· pag. 648. Nas reducções intervêm 
0 Procurador da Republica, seos adjuntos e auxiliares- art. 32 n. 0 

Ir da Lei n. 0 221 de 20 de Novembro de 1894 . 
. Na reducção procede o juiz summariamente sendo acto que não 

admme demora ; causa de simples officio do Juiz (Menezes, J. Di v., 
cap. !.

0 pag. 5; Pereira e Souza, nota 1029; Vanguerve, part. 4·a 
c~p: 5°; Gouvêa Pinto, cap. 6. 0 ; Nazareth, Elem. do Processo 
CJvJI, § 131, vol. I.o n. 32 ; C. Telle~, Man. do Proc. Civil, § 114 
nc.ta pag. 294; art . 6° da Disp. Provis.; N. G. dos Trib. n. r os . 

. (32) C. Telles, Dig. Port. vol. 3°, pag. 289, arts. 1797 e 1798, 
diz : u~ doente de molestia perigosa póde testar de viva vóz pe
rante se1s testemunhas varões e mulheres puberes e se o doente morre 
daquella molestia deve a disposição ser reduzida á publica forma
~ern se pode entender de outro modo, pois a lei falia da possibi. 
hdade de convalescer e ser nenhum o testamento, assim refere·se á 
do~nça em que está o doente e ser possível ou provavel a mórte, 
POis o testador não hade esperar a hora ou conjunctura da morte 
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§ 98 
A reducção do testamento deve ser feita no juizo 

do domicilio do defunto ou onde falleceo o testador q11anclo 
o lugar do seu fallecimento não é o do seo domicilio'? 

E' no lugar do fallecimento, onde fez o testamento 
perante testemunhas ahi presentes, as quaes devem im
mediatamente ~er ouvidas visto que poàem fallecer de 
um momento para outro, não devendo ser redusido no 
fôro do domicilio elos herdeiros. (Direito-vol. XXIV. 
pag. 228). 

§ 99 
Este testamento de viva vóz, ao tempo da morte, fica 

ele nenhum vigôr, se o testador convalescer da enfermi
dade, e, podendo fazer pelos outros móclos de direito o seo 
testamento, o não fez. Só póde ser feito no caso de mo
lestia perigosa e mortal, não havendo outro meio ele 
evital-o. (Souza Bandeira, Man. elo Proc. dos Feitos1 nota 
387, como é expresso na Orel. cit. § 4 in- fine ). 

§ 100 
Tambem s~ chama nuncupativo o escript.o pelo tes

tador que o manda ler á hora da morte perante seis tes-

para testar correndo o risco de ficar in testavel. Ass1 m Gouveia 
Pinto, Test. § III, nota 6z, pag. 55, fa lla de at~acados por molestia 
perigosa ou de pessoa a quem aconteceo J.!ffi desastre. C. da Rocha, § 
682, diz: o testamento nuncupativo é o permittido aos doentes em peri
go de morte e diz na nóta- somente aos doentes em perigo. T. de 
Freitas; Test., pag. 149 § 7 I, nóta 197, diz: é preciso que o testador 
esteja em perigo de vid:1 e que a molestia não dê tempo para fazer 
seo testamento escripto; que o testador morra daqueJia molestia; 
porquanto, convalescendo, essa convalescença e o tempo para dis
pór de outra forma dám causa á sua nullidade. Ao tempo da morte 
não quer dizer, diz Lobão, Diss. 3a, pag. 98, Nota a Mello, § 29 
na ultima agonia, a lei refere-se ao tempo da enfermidade que conduz 
á morte. 

«Nam et ltic mortis, tempore seu in articulo mortz's"tam proprie a 
esse dicitur ut ille qui in infinnitate est, quae ducit ad mortem. Jlle 
dicit laborare in extr·emis, qui ex talz" irifermitate, sim sanitatis i7l
tervallo dccedili>. 

Quando ha tempo sobejo para te3tar solemnemente não]sao 
validas as disposições nuncupativas. 

(Relação de Ouro-Preto - Acc. de 4 de Outubro de 1876, ap
pell. n° 364-Direito, I5 de Novembro do mesmo anno, pag. 556). 
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temunhas, decla1·ando ser essa a sua vontade, e que não 
foi approvado por fa lta de tempo. (C. Telles, Dig. Port., 
tomo 3', no 1802; C. ela Rocha, , 682; Lobão, Dissert. 
3n N. a Mello§§ 17 e seguintes e Dissert. 5" § 37; Consolid. 
ua L. L. Civis, art. 1053, nota 4" in fine). 

§ 101 

Se o testador escreveu todo o seo testamento e pre
sentes as testemunhas em numero legal de seis, tendo o 
entregue ao tabelliao, dizendo que o approvasse, morrer 
nesse momento, pôde ser redusido como nuncupativo, pois, 
havenclo assistencia de seis testemunhas, real isa-se o facto 
de dispor o testador in artic~tlo mortis. (Reynoso, Observ. 
48, no 18 e Phebo, Dec. 187, pag. 372). 

§ 102 
Parh a reducção elevem ser citados, sob pena ele nul

liüacle, todos os consanguineos e herdeiros leg·itimos ab 
intestato que possam ser eontrad ictores de sua validade 
(Lobão, Dissert. N. a Mello, pag-. 98, § 31), porquanto 
devem ser citados todos a quem principalmente o negocio 
toca (Assento ele 11 ele Janeiro ele 1653 e Resol. ele 16 ele 
NovemiJrO ele 1799) e especialmente porque assim deter
mina para o caso . vertente a Ord. li v. 4 tit. 80 § 3. (33) 

§ 103 
Devem tambem ser citados para a reducção os repre

sentantes Ja Fazenda Nacional e Estadoal e Promotores de 
Resíduos. Havendo menore elevem ser citados Heos paes 
e tutores, bem como o Curador Geral, nomeando-se Cu
radores -in Zilem. 

§ 104 
Se não tiver lugar a reducção, cumpre ao Juiz Pro

vedor fiscalizar se é caso de arrecadação ele bens pelo 
juizo de ausentes e communicar ao mesmo juizo. 

(33 ) Nullidade iosanavel e iosupprivel (Ord.liv. 3 tit. 63 § 5°,Acco~d. 
da Rei. de Pernambuco de 28 de Junho de 185r; N. G~z . dos ~nb. 
n~ 179 de 14 de Agosto do mesmo anno). Para evttar duvtdas 
crtem-se os ausentes e incertos, nomeando-se curadores aos ausentes 
e menores pubtres interessados . 

Leis dQ ProYcdorio. ' 
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Se não fôr e os herdeiros ab intestato forem sujeitos 
ao imposto de transmissão ca~tSCl-11W?"tis deverá se proceder 
a inventario afim delle se cobrar. 

(Man. do Proc. dos Feitos, Perdigão, §§ 653 e (i54) 
§ 105 

Para a validade do testamento nuncupativo é neces
sario que intervenham seis testemunhas, homens ou mu
lheres, devendo estas estar simultaneamente presentes ao 
acto. (Ord. liv. 4 tit. 80 e§ 4"; Accorelams do Trib. ele Jl!.s
tiça ele S. Paulo, 26 ele Março e 25 de Outubro de 1f395-
appellação no 451, capii;al, entre partes Ignacio Fernandes 
Mourão e outros e Fortunato Maria Barbosa e outros). 

§ 106 
O testamento nuncupativo em quanto não é redusido, 

não impede a arrecadação do espolio (Aviso no 546 de 10 
de Setembro de 1866), antes ue redusido não ha herdeiro 
ainda certo, instituído, presente na terra e nem testa
menteiro que, haja aceitado a testamentaria, presente na 
tcrra.(Reg. no 2433 de 15 de Junho de 1859, art. 13 §§ 2.0 e 3 '). 

§ 107 
As testemunhas na reducção devem ser inquiridas 

pelo juiz (Lobão, Dissert. 3n, supp. ás N. a Mello, § 32; 
C. Telles, Dig. Port. vol. 3° e art. 1798- Accordam da Re
lação de Ouro-Preto de 17 de Agosto de 1875- Direito, 
vol. flo, pag·. 507; Souza Bande.ira, nóta 390, § 104). 

Devem as testemunhas ver o testador ao tempo e no 
acto que está testando nuncupativamente, e intermediando 
algi1ma cortina ou parede, não basta de fóra oução a1g·u
mas palavras, ou todas ellas, sendo preciso a presença e 
vista physica de todas as testemunhas no acto de testar 
(L. 9 Cod. de test. ; Pinheiro, de test. Disp. 2, secção 5" 
n° 147; Lobão, cit. § 39, pag. 105; CordCI I' ), Dubit. 10 
n° 25). (34) 

(34) Assin1 a Ord li v. 4 tit. 8o princ. dete1 
mento seja pr t:senciado por cinco testemunhas a• 
no § 1° que a tradição do testamento cerrado 1 

se faça na pre:;,cnça de todas; no § 3° manda que 
todas, devendo o testamento ser feito utzt'co cottfl'' 
testemunhas desde o começo até o fim. 

o\ q ue o testa
do tabellião ; 
a approvação 

·jo. lido perante 
, pres.entes as 
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§ 108 
Devem as testemunhas dep0r sobre o JUIZO perfeito 

elo testador, que o virão doente de cama, proximo á morte, 
expôr quaes as disposições que fizera, taes como ouvirão, 
não bastando que se refirão a escripto, que póde ter sido 
feito para memoria; que fallecera sem ter convalescido 
p_onco tempo depois da mesma molestia, que já então 
tmha; e que o facto fóra testemunhado por touas ellas, 
·estando presentes, ouvindo e vendo o testador junto ao 
-seu leito. 

§ 109 
As testemunhas devem depor sobre todo o teor do testa

.mento vocal, embora fação escriptos- apontamentos- para 
lem h rança, não dévendo depô r lendo os ou olhando para 
·elles. 

§ 110 
Devem ser as testemunhas sem defeito e contestes, 

·e nenhuma o testamento contradiga, porquanto o numero 
·de seis testemunhas é requerido para prova e &ubstancia 
·do acto. 

Assim contradiz o testamento: 
l.o A que declara que não presenciou o testamento; 
2.0 A q1Je diz que não vio ou conheeeu o testador, 

lJOr intermediar cortina ou parede; 
3.o Que não proferio as palavras que se allega ter dito; 
4. 0 Que não e-tava quando assim dispôz em artigo 

-de morte, e que bem podia testar por qualquer outro 
modo geral de direito ; 

5.0 Que é exacto ter disposto em artigo de mo!'te, 
mas ter depois convalescido podendo e tendo tempo ne
·cessario de fazer por escripto o ~ eu testamento ; 

6.0 Quando nega alguma outra circumstancia que 
respeita á validade do testamento, salvo se se prova ser 
·essa testemunha subornada ou peitada. (Lobão Dissert.. 
c i t., §§ 43 e 44). . 

Devem depôr sobre o dia, mez e anno e lugar da 
· ·disposição, se foi á noute ou de dia, qual a disposição e 
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nomes dos beneficiados e clausulas das clisposições. As. 
testemunhas devem concordar na substancia das dispo
siçõP-s ainda gue discordem no accidental ou superficial 
das palavras (Lobão, Diss. cit., § 48). 

§ 111 

Podem ser testemunhas na reducção os domestico& 
e os não prohibidos pela Orcl., liv. IV, tit.. 85. (Lobão, 
Diss. §§ 33 ·e · 3±). No Repert. verb. testamento -nota c. 
l, pag. 4 se diz que na reducção do testamento não po
dem depor o sogro', avô e affim de herdeiro instituido 
(Cabedo, parte l.", dec. 169, nu 7). 

§ 112 

E' D.ecessario que sejam vivas todas as testemunhas 
que presenciarão a disposição nuncupativa, e morrendo 
uma só das seis não pôde redusir-.-e á pul)lica forma com 
outras que restão, ainda que jurem que a testemunha 
falleci<.la esteve pre ente. (Phoebo, Dec. 75 no 6; Cordeiro, 
de Dubit. n .o 4 e lO; Ord. liv. 1 tit. 80 §in fine; Pereira 
de Carvalho, parte 1" nóta 154-Sonza Bandeira, lVlan. do 
Novo Procurador dos Feitos, nóta 391 ao § 356). 

§ 113 
Se forem vivas outras testemunhas alem elas decla

radas, não pode-se corri ellas supprir a falta ela que morreo,. 
dizem Lobão, Dissert cit . §§ 45 e 52 e Per. ele Carvalho, nota 
154, não sendo neecssario a rogação de t este munhas. (35) 

§ 114 
Os testamentos privileg iado.-, militar e marítimo, não 

dependem ele rcclucção. 

(35) Em contrario pensam Mello Freire, Institut., liv. III, tit. V. 
~ xo, C. Rocha, § 6'8r, nota final, C. Telles, Dout. das Acções 
S x8x, not. 3 e Dig. Port., liv. Jl[, pag. 1777, Souza 1:3andeira, 
Nov. Nfan. do Proc. das Feitos da. Fazenda, not. 386 e 39I. 

Macedo Soares no Trat. de Test., em a not. á nota 64 do Trat. 
de Test. de Gouveia P into, não admitte a reducção do testamento 
11uncupativo, se morreu uma das testemunllas, porem admitte no 
mesmo caso a reducç'io do testamento aberto pa: ti cular. 
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(Resol. de Consulta de 26 de Junho de 1867, sobre 
Cons. da Secç. de Justiça do Conselho de Estado de 10 
ü e Setembro de 1866). Não a exige a Ord. liv. 4 tit. 83 
·e § 5o quanto ao primeiro e quanto ao segundo porque 
-está munido com a fé e a autoridade publica do escrivão 
·do navio. 

§ 115 
Pôde converter-se em nuncupativo o testamento olo

.grapho, se o testador proximo á morte o lê, ou manda 
ler perante seis testemunhas, e declara que aquella é a 
.sua ultima vontade. (0. Telles, Dig. Port., vol. 3°, art. 1802). 

§ 116 
Não póde valer como nuncupativo o testamento cer

:rado, ao qual falta alguma formalidade, por isso só que 
as testemunhas ouvirão ao testador dizer, que aquelle 
papel é o seu testamento, se este não fôr lido perante. 
€llas. (C. Telles, Dig. Port., vol. 3°, art. 1803; Lobão ao 
liv. 3o de Mello, Dissert. 3n, ·§§ 17 e seguintes). 

~ 117 
O testamento feito pelo moribundo (in articulo mo?·~ 

tis) é valido, embora não possa pronunciar bem as pala
vras, e só por interrog·atorio responda- sim ou não -não 
sendo o int errogatorio feito por pessoa suspeita. (Guer . 
. de division, trat. 2o, liv. 3°, cap. 5°, ns. 30 a 32). (36) 

§ 118 . 
É valido o testamento, ainda que feito pelo testador 

.ag·onisante, balbuciando palavras, que, ouvidas, possão 

(36) Esta opinião não é seguida. C . Telles, Dig. Port., vol. 3°, 
arts. 1804 e 1509, opina em contrario, e com elle Nov. ~~1rgole de 
test. , cap. 5°, secç iio 3a, tomo I o, pag. 135. Os DD. van. o quanto 
á validade dos testamentos ad interrogatio?Zem alterius . Lobão N. a 
Mello, diss. za, §§ 3s e 39 diz que se deve attender ás ~ir~um
stancias antecedentes concomitantes e suLsequentes para decidir da 
validade de taes testamentos ou sua nullidade; e diz que são 
suspeitos, quando nf o consta que o testador estava em plena inte
gridade de juizo, e dando-se outras circumstancias que apont~, o q_ue 
s e deve deixar ao prudente arbítrio do juiz. (Vide Mello Fre1re, l!v. 
3°, tit. 5° § z8). 
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conter uma disposição (37), revelando não ter perdido O· 

juizo. (Lobão, Dissert. 2', N. a Mello , § 36). 
§ 119 

A declaração verbal do testador não basta para re
vogar o testamento cerrado ou escripto, a não ser feita 
á hora ela morte perante seis testem unhas, como testa
mento nuncupativo. 

(1 . 21 § 3, Cod. de test.; C. Telles, Dig. Port., vol. 3' 
art. 1889). 

§ 120 
Pode ser promovido o processo de reducção pelo her

deiro instituído, pelo legatario. ndeicommissario, pelo· 
credor, pelo testamenteiro, em fim por quem tiver in
teresse na publicaÇão. (Souza Bandeira, cit.., nóta 388). 

Macedo Soare• (Test. pag. 731 ) opina que o propri•O 
juiz ex offlcio póde ordenar e promover a reducção. 

§ 121 
Contra a sentença de reducção podem ser empregados 

os recursos de embargos e appellação. ( Orel. liv. 3 tit. 8L 
-Lei n" 242 ele 29 de Novembro de 1841, art. 13-Souza. 
Bandeira cit., § 358, pag. 217). 

§ 122 
Da sentença ele reelucção cabe appellação no effeito· 

clevo1utivo. 
Deve, porem, ser r~cebida em ambos os effeitos quando 

a reducção involve reconhecimento de filiação natural,. 
alem de instituição de herdeiro. 

(Accorclão da Relação do Rio, 12 de Agosto de 1884 
- aggrav" n° 4378-Direito vol. 35, pag. 203). · 

§ 123 
Nos autos de reducção de testamento não se póde 

discutir questões de alta indagação; assim não se póde· 
discutir a injustiça ou nullidade da desherdação feita 
nuncupativamente. (Accórdão da Relação do Rio n. 4471 

(3 7) Dum modo ex verbis balbucienti língua prolatis sanus sensus: 
colligatur, et a1limtts testammti faciendi. 
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de 17 de Fevereiro de 1852, appellante Antonio Machado 
Guimarães, appellaclo Francisco Fernande~ Gomes; N G. 
elos :rrib. ns. 202 -e 204; Menezes, J. Divisarias, cap. 2"~ 
§ 41 in fine). 

§ 124 
.r a acção de reducção deverá o JUIZ observar todas 

as formulas leg-aes e a praxE'. (38) 

(38) A praxe é requerer-se ao juizo da proved<>ria a inquirição 
das testemunhas que ouviram o testamento verbal, desde o começo 
até o fim, tmico contexlu, com citação de todos os interessados, 
Prc;>motor de Resíduos, Procuradores Fiscaes ou Collectores; no di
~tncto federa l dos representantes do ministerio publico, devendo 
Jnte~vir na reduc r:ão o Procurador àa Republica e procuradores 
seccwnaes, Curadóres Geral e ad !item, no caso de interesse de 
~~n?res; fazendo-se a inquirição em dia e hora designados pelo 
JUiz mquirindo elle proprio as testemunhas que devem ser babeis, 
Jdoneas e contestes, depondo no substancial, embora discordem no 
accidental. F eita a inquirição, o juiz dá vista ás partes, ao Promotor 
dos Resíduos e representantes do fisco da União e dos Estados; feito· 
0 que, profere sentença, havendo ou não como reduzido á publica 
forma o testamento, pagas as custas pelos interessados ou contradic
tores vencidos. No caso de não se provar algum dos requisitos legaes, 
ou se provaram por menos de sei~ testemunhas, julgará o juiz nulla 
e inefficaz a. disposição e condemnará o requerente nas custas. Publi
cada :L sentença, intimada, pôde ser embargada e appellada no ef
~eito devolutivo, por ser a reducção ca11Sa summaria; e, passada em 
JUlgado, deve seguir-se o registro e inscripção. Quando se uão ap
p~lla ficam os proprios autos de reducç'io appensos ao inventario, 
diz Per. de Carvalho, nóta 55, cap. 5°, 3a parte, pag. 75; e quando· 
s~ appelia fica appensa a sentença que se extrahe depois de rece
bida a appe!Jação no effeito devolutivo somente, em attenção ú. 
partilha. 
. Isto no caso de se admittir a opinião de que a acção de nul-

lJdade do testamento não suspende as partilhas, aliter se receberá a 
appellat:ao em ambos os eff>!itos, suspendendo-se a partilha até a de
Cisão final. (Per. de Carvalho, nota ss). Menezes, Juizos Diviso rios, 
nóta ao § 42 cap. li, pag. 69, diz: que, logo que se requeira a 
r:ducção deve o juiz suspender a .partilha e inventario, em quanto 
nao for julgada a disposição e passada a decisão em julgado, porque 
a partilha depende da certeza dos herdeiros e disposiç,to testamen
~aria que deve ser a base; mas, sendo necessario, proceder-se-ha a 
mventario, esperando-se pela decisáo da reducção do testamento 
para fazer-se as partilhas. 

Podem os terceiros interessados contestar ou embargar a re
d.ucção, fazendo justificação em contrario, depois de feita a inqui
ncão do herdeiro ou legatario justificante interessado na reducçáo~ 
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CAPITULO VIII 

TESTAMENTO ABERTO POR INSTRUMENTO 

PUBLICO 

§ 125 
Testamento aberto por instrumento publico 011 feito 

-pelo tabellião requer para ser vàlio~o : 
l o Que seja escripto pelo tabellião no livro de notas, 

declarando dia, mez, anno e lugar, e com reconhecimento 
do testador e testemunhas; 

2.0 Que seja escripto segundo o dictado ou declaração 
."do testador, 

Não bastando para dictar o testamento que 
o testadoP interrogado sobre suas disposições 
responda por 'signaes ou por um-Sim; 

3.0 A assistencia de cinco testemunhas, alem elo ta
bellião~ devendo ser maiores de 14 annos e varües; 

4.0 Que as testemunhas assignem todos com o tes
tador, se souber e puder assignar, devendo a assignatur~ 

podendo mesmo embargar ,como c0ntestação (art 14 da Disp. Prov., 
Vanguerve, part. 4a, cap . 5°, n. r8 e seguinte_s; Gouveia Pinto, cap~ 
6°, i?z .fine; Per. de Carv., 3a part., notas 49 e 5 r; Per . e Souza. 
nota 1029) ; e a razão de nao se dar vista senão depois de feita -e 
jnquiriçiio é pelo damno irreparavel que se seguiria, morrendo algu
ma te~temunha antes de ter jurado. A melhor pratica, diz Per. de 
Carv., cit . nota sr, é n ~ o pedir vista do requerimento, mas sómente 
da senten ça, quando o testamento se julga reduzido a publica fórma; 
porque, podendo acontecer que o Juiz o declare logo 11ullo á vista 
das testemunha.::, evitfto-se questões e demoras, sem que se perca 
·causa alguma, porque, ainda d <::clarando-se valioso, resta o . meio de 
embargos a sentença, onde se póde deduzir a mesma rnateria da 
contestação do requerimento. (Cordeiro, Dubit. ro, n. 52 e seguintes). 
Sobre o formularia da acção veja- se Per. de Carvalho, 3a parte, 
cap. s0 ; .Menezes, Juizos Divisarias, cap . 2°, §§ II e 42 e Vade
mecum forense, pag. 349· 

Depois de julgado, o processo surnrnario póde tornar-se ordi
nario para disputar-se sobr~ a propriedade e herança; concedendo
·se posse ao que teve em seu favor a reducção, visto que nito ap
pa:rece melhor prova. (Menezes cit) . 

No districto federal compete a Carnara Civil processar e juigar 
as causas de reducção de testamento á publica forma. 
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das testemunhas ser em acto seg·uido, S;> m interrupção 
por outro acto differente, ouvindo ler as disposições. (T. 
de Freitas, Test., nóta 170, pag. 130); 

5.0 Que não sabendo ou não podendo assignar, assi
gne por elle uma das testemunoos, declarando logo ao 
pé da assignatura que o faz a rôgo do testador por elle 
não saber ou não poder assignar 10rcl. li v. 4.", tit. 80 princ.) 

§ 126 

Tanto o tabellião como as testemunhas elevem conhecer 
o testauor ou certificar-se por algum modo ele sua identi
dade e de que o mesmo testador está em perfeito juizo 
e livre de toda e qualquer coacção. . 

§ 127 
Um iustrumento feito em r:ótas é uma prova prov<:tda, 

no que differe do testamento particu lar; e, ainda que o 
testador rasgue o exemplar que o tabellião lhe deu, nem 
porisso se entende revog·ado, no que cliffere elo testamento 
cerrado, embora com instrumento de· approvação (T. ele 
Freitas, Test., nota 170, pag. 129). 

§ 128 

Nos districtos respectivos os Escrivães do Juizo de 
Paz são autorisados a fazer e approvar testamentos. (Leis 
de 15 de Outubro de 1827, art. Ô0

, de 30 de Outubro de 

1830, arts. 1 e 2, Avs. de 13 ele Fevereiro ele 1829 e 1 o de 
Ag·osto ,de 1~31 , T. dP. Freitas, Test., § 68, nóta 167 e Av. 
no 47 ele 6 de Setembro ele 1883). 

§ 129 

Um codicillo póde tambem ser feito em nótas e dif
fere do testamento : 

l." Em não se poder nelle instituir herdeiro, subs

tituil-o ou desherdal-o; 
2." Em bastarem quatro testemunhas, homens ou mu

lheres, nas cidades, villas e lugares ele grande povoação 
~nos de pequena povoação bastam tres. 

(Ord. liv. 4 tit. ~6 §§ 1 e 2.o) 
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CAPITULO 'IX 

TESTAMENTO "ABERTO POR INSTRUMENTO 

PARTICULAR 

§ 130 
O testamento aberto escripto pelo testador para ser 

valioso requer: 
l." Que seja feito pelo testador, ou -outra pessôa a seo 

rôgo (Ord. liv. 4. tit. 80); · 
2.o Que intervenham cinco testemunhas varões, ma

iores de quatorze annos, alem do testador, escriptor ou 
signatario do testamento; 

3.0 Que s'}ja lido perante as testemunhas e depois de 
lido, por ellas assignado em acto seguido; 

4.o Que, depois da morte do testador, seja redusido 
ou publicado judicialmente, isto é, julgado e confirmado 
pelo juiz ouvindo as testemunhas em depoimentos, com 
citação dos herdeiros ctb intestato (C. Telles, Dig . Port. 
vol. 3", n" 1776- 0rcl. liv. 4 tit. 80 § 3o, Coelho da Rocha 
§ 681 in fine, Souza Bandetra, Man. do Proc. dos Feitos, 
nóta 386). 

§ ] 31 
O Juiz ela Provedoria é o competente para a publi

cação do testamento particularmente escripto, sem ella 
elle não póde providenciar administrativamente sobre o 
cumprimento elos testamentos. 

(Sent.. elo Supr. Trib. de Justiça ele 27 de Novembro 
de 1880 nos autos de revista cível no 9643, entre partes 
recorrente Maria Esteves Neves e recorrido Pedro da Si lva 
Pereira. Vide Direito, vol. 40 n" 3, pag. 413, Accordão ela 
Relação J.o Rio, 2 ele Abril ele 1886 em contra-rio). 

§ 132 
Para ter lugar a confirmação: 
Devem as testemunhas do testador depôr, 
1.° Contestes sobre o facto da disposição ou ao menos 

sobre sua leitura e -assignatura perante ellas; 
2." Reconhecer suas assignaturas. 
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§ 133 
Si, ao tempo da morte do testador, por occasrao ela 

reducção, não forem vivas todas as testemunhas, ele sorte 
que possam clepôr e reconhecer suas assignaturas, enten
dem uns que pode o testamento ser reclusido e outros não 
Vide Coelho da Rocha § 681, C. Telles, Dig·. Port. vol. 3 
art. 17'i7 e Doutrina das Acções, § J81 nota 3', Liz Tei
xeira, Dir. Civ. vol. II, pag·. 17/,Mello Freire,Instit.,liv. 
3", tit. 5°, § 10 pela affirmativa e pela negativa Lobão 
Diss. 3'' § 52 N. a Mello. Per. ele Carv. Proc. Orph., nóta 
154, Trig·o de Loureiro, Dir. Civil, arts. 356 e 357, Candido 
Mendes, Cocl. Philippino, pag. 906 . Souza Ban·deira, cit. 
nóta 386- Phoebo, Dec. 75. 

§ 134 
Em França e Italia o testamento particular ou olog1·a

plzo para ser valido deve ser escripto todo elle, datado e 
assignado pela mão do testador. Em Portugal não é per
mittielo e!"sa forma ele testamento, entre nós pouco usada. 
(Cod. Civil Fr. art. 969, Cod. Civil Italiano art. 775 e Cod. 
Civil. Port. art. 1910 § 1 a 5.") 

CAPITULO X 

TESTAMENTARIAS 

§ 135 

Compete ao Juiz Provedor intimar os testamenteiros 
nomeados para que acceitem e cumprão as ultimas 
vontades do testador, juramentando-os; e nomear testa
menteiros quando· os nomeados recusão o cargo, têm fal
lecido, quando não puderem servir por incapazes, quando 
por fraude removidos, e quando os herdeit·os recusão-se 
a cumprir as disposições do testador em falta de testa
menteiros. 

§ 136 

O testador póde nomear testamenteiros para executar 
seu tes_tamento a pessoa -ou pessôas que melhor lhe pa-
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recer, salvo prohibição legal. (C. Telles, Dig. Port., vol. 
-"3o, art. 1821; C. da Rocha, § 720). 

§ 137 

Testamenteiros· são as pessoas encarregadas de cum
-prir as disposiçõel? çlo t.es tador . 

Não o podem ser : 
l.o As mulheres casadas sem autorisação de seus 

maridos. (39) 

2.0 Os menores e interdictos. (40) 
3." As mulheres casadas separaclas judictalmente, sem 

licença do Juizo. (Cod. Civ. Port., art. 1886). 

4.0 -o deveclor elo defunto, salvo pagando o clebito, 
ou lhe tendo ~ido perdoado. (Pinh. de test. app., secç. 3", 
§ 11 in fine, n . 25 ). 

5." As ordens, irmandades, ou corporações (Lei ele 
·g de Setembro de 1769, § 21; Alv. de 20 de Maio de 1796; 
Assento 1 o de 29 ele Março de 1770 ; Ass. 4° de 5 de De
zembro de 1770 ; Ass. 1" ele 20 <.le J u.lho ele 1780, e Ass. 
2·' de 21 de Julho de 1797; Consol. das Leis Civis, arts. 
1002 e l 003). 

8." As camaras municipaes. (41) 

(39) C. da Rocha, § 720; Pinh. de test. app., disp. unica, n . 
4; Cod. Civ. Francez, arts. I029 e Io3o, porque a testamentaria 
sendo equiparada a um mandato, nao podem ser testamenteiros 
:!quelles que se não podem obrigar. 

(4o) Pinh .. cit., secç. Ia,§ 3°, sustent::: :;:;e. o menor de. 25·-annos, 
" maior de I 7 pó de exercer a testamentaria pot s.::r_ o mesmo man
dato ad m:gotia; julgamos, porém , a testamentaria, não um simples 
:mandato extrajudicial ad negotia, e assim para ser testamenteiro é 
necessario a capacidade que se requer para o procurador judicial, 
sendo o testamenteiro obrigado a contas em Juizo. Cod. Civil F . art. 
IoJO. e art. 905 do Cod. Civil Italiano. 
· (4I) Em Bragança· (S. Paulo) vimos um testador ;:;omear a Ca-

mara testamenteira, e julgamos que o n.io podia ser por nã~ poder 
-contrahir obrigações além das do seu Regimento . F. de Freitas diz 
testamenteiros são pessoas naturaes, Test. S I37 . 
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§ 138 
Podem ser testamenteiros : 
l.o Os Tabelliães no testamento que escrevêrão. (Guerr. 

liv. 4-0
, trat. l o, cap. 6°, n . 16). 

2 .. o As mulheres solteiras maiores e viuvas. (C. Tellest 
Dig. Port., vol. 3', art. 1821; C. da Rocha, § 7'20; Guerr., 
trat. 1 o, cap. 6", ns. 12 e 13; Pinh. de test., disp. unica, 

(. 

append. n. 4 e T. ele Freitas, Man. dos Tabelliães § 496~ 

nota 597). (42) 
§ 139 

Ninguem é constrangido a acceitar a testamentaria~ 
mas acceitando-a deve dar (':umpriment.o. (Reyn. Observ. 
55, n . 21; Themud. Dec. 62, n . 6; Guerr., Trat. 1°, liv. 4°, 
cap. 6°, n . 34. e seguintes; C. Telles, cit. n . 1822 e C. da 
Rocha, § 720). 

§ 140 
Se os testamenteiros nomeados não acceitão, ou se 

excusão, pertence aos herdeiros, como em falta de no
meação ele testamenteiros, a execução elo testamento. (43) 

§ 141 
O testador púde nomear um ou mais testamenteiros, 

marcando a ordem successiva ele sua chamada para o cargo. 

(42 ) As vi uvas, sustenta Pinheiro, passando . as segundas nup
cias nao perdem as testamentarias de que sâo testamenteiras; nós, 
porém, julgamos que para continuarerp a ser precisão de consentimento 
de seus maridos; o que é mais conforme as nossas leis civis, quanto 
ao poder marita·l. As mulheres podem exercer as testamentarias por 
não ser um officio publico. ,~· · 

(43) Liz Teixeira, vol. 2°, pag. 409, ãiz: que os herdeiros são 
os testamenteiros necessarios do testador, porque ent. o se presume 
que, não insti tuindo expressamente o testador a estranhos, tacita
mente quiz instituir os herdeiros, a quem passão todos os incom
modos e obrigações, bem como os commodos e bens; e só não 
querendo estes, deve o juiz nomear dativo (Mello Freire, liv. 3°, 
tit. ó0

, vol. 3°, § 5°, pag. 93; Pinb. cit . secç I a , § 5°; C. Telles, 
Dig. cit., art. r824). Se as porções fmem desiguaes uomeará o juiz 
o mais beneficiado herdeiro, e se forem iguaes, o que fàr nomtado 
pelos herdeiros, e não accordando elles nomeará o Juiz o mais ido
neo (Cod. Civ. Port., art. r839); e se a herança é dividida em le
gados, será nomeado o principal legatario. Só quando os herdeiro~> 
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§ 142 
Compete ao Juiz da Provedoria nomear testamen

teiros ou intimar os nomeados para que cumpram os 
testamentos e tomar contas, dando os recursos leg-aes, al't. 
124 § 4 no II letra b. do Decreto estadoal (8. Paulo) n. 
123, de lO de No vem bro de 1892. · 

§ 143 
Quando o testador, éomo é usual, não nomea em or

dem ::;uceessiva, de primeiro, seg·undo, terceiro, etc., deve
se considerar se a nomeação é uma testamentaria in so
lidu?n ou não. Se muitos . testamenteiros são nomeados 
in solidwn qualquer delles póde executar sem os outros 
o testarr.ento. Se não são nomeados in solidurn não póde 
um sem outros executar o testamento; salvo se a dispo
sição é certa como de certo leg-aclo, porque então pócle 
um sem outro dar o legado, ou se algum está ausente ou 
impedido, caso em que podem os outros sem o concurso 
executar o testamento, devendo prevalecer a vontade da 
maioria .: e se estes são pares, e não ímpares elevem os 
herdeiros decidir no caso de empate; c, não o querendo, 
decida o Juizo. 

A declaração in solidum deve ser expressa, senão 
entende-se ser feita 3: testamentaria ;;implesmente para 
todos em commum executarem. (Pinh. de test. Disp. unica 
app. Secc. 3" §§ ·1 o e 2°). 

No caso de não querer algum ou alguns acceitar a 
testamentaria, os que ficarem podem exercer livremente 
para que não fique por cumprir a vontade do testador. 

§ 144 
Póde o testador nomear muitos testamenteiros, e se

parar as funcções, caso em que cada um tem responsa-

são incapazes, ou não acceitão, é que o Juiz pàde nomear para esse 
fim pessoa idcinea que os substitua. (Mello Freire, liv. 3°, tit. 6°, 
§ 15; Dec. n. 834 de 2 de Outubro de rSsr, § 3°; C. da Rocha, 
§ 720; Pinh., App. ns. 47 e seguintes; Guerr., Trat. r0 , liv. 4°, 
cap. 6°, n. 76).T. de Freitas, Test., nota 267 ao § 137 diz que está 
em uso a nomeação de testamenteiro dativo, que convem seja o 
herdeiro, como o mais interessado, podendo, porem ser outra pessoa. 
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bilidade limitada e separada. (C. da Rocha, § 720 in :fine, 
Reynos, observ. 55 n. 25). 

CAPITULO XI 

CONTAS DOS TESTAMENTEIROS 

§ 145 

Compete ao Juizo Provedor tomar contas aos testa
menteiros do que recebêrão e despendêrão uentro do prazo 
marçado no testamento; ou dentro de anno e mez, desde 
a morte do testador. (Ord., liv. 1", tit. 50, tit. 62 princ. 
e §~ 1°, 2°, 8o, 19 e 23, L. de 3 de Novembro de 1622, 7 
de Janeiro de 1750, 15 de .Junho de 1775, l o de Julho 
de 1768, Per. e Souza. Proc. Civil, nota 980, Dec. n. 834 
de 2 de outubro de 1851, art. 34 e seguintes- lei 27 de 
Agosto de 1830, art. 1 o e art. 124 § 4, II, let. b do decr. n. 
123, de 10 de Novembro de 1892). 

§ )46 
O testamenteiro é obrigado a dar contas da re.ceita 

e clespeza ainda que o testador o desobrig·asse, prohibindo 
que se as tomasse dando-o já por chão e abonado, sendo 
contraria a direito e portanto nulla a clausula de deso
briga ele contas. (Ord., liv. l o, tit. 62 in princ.) 

§ 147 

Não é o testamenteiro, porém, obrigado a uma exe
cução antecipada do testamento. (Pinh. ele test. app. secç. 
3", n. 167, Ord. cit., §§ 1 ", 4'' e 6o, Guerr. trat. 4", li v. 
lo, cap. 4o.) 

§ 148 

O testamenteiro não é obrig·aclo a prestar contas fóra 
do lugar de seu domicilio. (Ord., li v. 1 u, tit. 62, § 4o in 
:fine. (44) 

(44) A Ordenac;ão diz : -o nossos Provedore~ não obriguem 
os testamenteiros a ir dar contas fór-e do lugar onde viverem por a 
muira vexação, que nisso receoerão nossos povos. Reynos. Observ. 
55, add. n. 27, diz que o testamenteiro deve prestar contas no lu-
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§ 149 
Se ·o testador não marcou tempo para o cumprimento 

do testamento, é concedido ao t estamenteiro um anno e 
mez contado da morte do testador. (Ord., liv . 1", tit. 62, § 2.0

) 

§ 150 
Os pretores, no districto federal, processam e julgam 

as contas testamentarias de valor inferior a cinco contos 
e excedendo processam, julgando o Conselho do Tribunal 
Civil- art. 14, no 6, § 6 e art. 33 § 2.0 do Decreto n. 1334, 
de :28 ele Março de 1894. · 

§ 151 
Se sobrevem litígio sobre a validade ou nulliclade' 

elo testamento, o tempo se conta desde que findou o li
tígio por sentença passada em julgado. 

gar do domicilio do testador, onde estão os bens, e onde morreo 
o mesmo. (Themud. Dec. 62, n. 9, Oliveira, de munere Provis., 
c~.p. 2°, n. 16, Guerr. trat. 4°, liv. 1°, cap. 4°, n. 34) . 

Se o testamenteiro acceitou em um lugar a testamentaria, outro 
que o de seu domicilio, poderá, embora vivendo em outro lugar, 
ser chamado por precataria a prestar contas no lugar da adminis
tração, e então o juiz deprecado deve remetter a elle obrigado ao 
juizo deprecante para prestar contas perante o juiz da administra
ção, opinião esta de Guerr. e Gabriel, citada no Repert. das Ords. 
verb.~ Testamenteiro, sustentando que o testamenteiro não é obri
gado a presar contas no lugar em que ordenou o testador que de
via ser enterrado, mas onde elle morou, e tinha os seus bens-nam 
ttbi quia administratlonem ge1·it, zbi solummodo administratLOnis red
dere tenetur. 

Como a competencia especial i:leroga a geral: se os testamen
teiros não forem domiciliados no mesmo lugar ela aceitação das tes
tamentarias no fóro destas podem ser obrigados a prestar contas, fôro 
ele um quasi contracto. 

(Ord. · li v. 3 tit. 6 § 4, til. 1 r § 3, Mor. Carvalho, Praxe For. 
§ :~ "• ':: . ~e ·Freitas, not 24 ao art. I 109 ela Consolidação.) 

PROPOSTA 

~~Antonia, viuva, moradora em Nova Friburgo, falleceu com o 
testameuto que foi aberto pelo juiz ela provedoria de Nova Fribur
go e registrado. 

O testamenteiro morador em Nova Frib.urgo aceitou a testamen
taria perante o mesmo iuiz, ficando até :1rchivado o testamento. 

Como, porém, o marido de Antonia tivesse fallecido em Ita
guaby, onde elle era morador é onde se fez o inventario de seus 
bens, alli tambem o testamenteiro de Antonia foi fazer o inventario 
dos bens desta. 

Pergunta-se : 
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§ 152 

O Juiz não deverá conceder aos testamenteiros pro
rogações do tempo assig·nado pelo testador ou legal, salvo· 
precedendo justa causa . . (Reg. do Desemb. do Paço, 16 de 
Setembro de 1586, § 117; Ord. liv. 1", tit. 62, §§ 2° e 4o ~ 
Repe~t. verb. - Desembargador, pag. 42, vol. 2".) 

E justa causa : 
O li tigio sobre os bens da herança ; 
Impossibilidade de cumprimento por difficuldade de 

liquidação ; 
Impedimento que evidentemente tenha impossibili

tado a execução do testamento, não provindo elle da culpa, 
móra ou neg·ligencia dos testamenteiros. (Ord. cit., art. 
34, § 1", Regul. n. 834, de 2 de outubro de 1851). 

Perante qual dos dous juizos deve. o testamenteíro ser obrigado 
a prestar contas da testamentaria de Antonia ? 

No de Nova Friburgo, a cuja jurisdicção sujeitou-se aceitando 
a testamentaria, e por ser ahi domiciliado : - arg. da Ord. L. 1° 
T. 62 § 4° itt fine; Consolid., 3a ed., nota ao art. rro9 . 

Rio, 27 de Fevereiro de r-890 . - Dr. Jo1o Antonio de Sguza 
Ribeiro. 

Subscrevo á douta opinião supra. Nova Friburgo, 8 de Março 
de 189o.-O advogado, Candido da Silveira RodrigLtes . 

Julgo liquido que é no juizo de Nova Friburgo que hã~ de 
ser prestadas as .contas do testamento de Antonia, porque ahi até 
foi aceita a testamentaria-fàro do quasi contracto (Pr. Forense, ~ 38,) 
e tambem ahi. reside o testamenteiro (0rd. Li v. 1° T . 62 § 4'', in fine, 
~~) . 

Rio, z6 de Fevereiro de 189o.-O advogado, A/eixo .fi{arinlw 
de Figuei?edo. 

Não ha a menor duvida que o testamenteiro a que se refere 
a proposta deve responder perante as justiças d~ Nova Friburgo, lu
gar que, alem de ser o do domicilio, é o da aceitação. Sim po
der-se-hia duvidar á vista do disposto na Ord. L. 1° T. 6z, S 4°; 
dado que o testamenteiro houvesse aceito a testamentaria em um 
lugar, e fosse domiciliado em outro. Ainda assim tem-se c?mtudo 
entendido que o fóro de aceitação prefere o de domicilio-considera-se 

· ter havido um quasi-contracto. 
Río, z8 de Fevereiro de r89o.-A. J. Rodrigues Tgrres Net~Q. 
A verificação do cumprimento das disposi1~ Ões testé_l.mentanas 

incumbe aos juizes provedores em cujos termos forão registrados c 
inscriptos os respectivos testamentos (Ord., L. 1°, T . 62, §~ go e ?e
guintes), nada importando que se haja feito em outro termo o m-
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§ 153 
Não· deve ser o 'testamenteiro constr'angido a prestar 

-contas antes do ·. tempo ma_rcado pelo testador, ou pela 
lei, salvo : . 

l.o Se requer antes a prestação ; 
2.0 Se torna-se suspeito, caso em que deve ser logo 

interinamente removido, e provada a culpa ser á :final 
privado da testamentaria, e perder o premio, ou commodo 
-deixado pelo testador. (Ord., liv. 1o, tit. 62, §§ 1!2, 1 e 19). 

§ 154 
Declarando os testadores que no caso de não se poder 

-cumprir suas disposições em o primeiro anuo, sejão cum
pridas no segundo, ou terceiro, os testamenteiros não go
zarão dessa . faculdade, senão mostranclo que no primeiro 
anno empregárão toda 3: cliligencia. (Orcl., cit., § lo). 

§ 155 
São sóment.e sujeitos a contas até })assarem vinte e 

cinco annos, quanto a bens de raiz e seus rendimentos; 
·e quanto a dmheiro e bens moveis, até quinze annos. 
(Ord, liv. 1°, tit. 62, §§ 8 e 22; Regul. n. 834, cit. art. 42; 
T. ele Freitas, ·Consolid., art. 1119, nota l"J. · 

~..:7~~ ·~ ---

ventario do testador, cujo espolio póde ser ii arrecadado, liquidado 
0u partilhado perante quaesquer outros juizes, conforme a sua com
petencia. (Cit. Ord., § rg). 

O facto de ter-se procedido ao inventario do espolio da testa
dora em juizo differente, ex-vi de uma lei de excepção, não faz 
prorogar a jurisdicção desse juizo para conhecer do cumprimento 
de um testamento jà sujeito ã competencia de outro juizo, de attri
buição privativa e jurisdicção privilegiada. 

Basta attender-se que poderia ter sido feito o inventario pe
:~;ante o juizo de orphãos, para convencer que não pode ser o te~
tamenteiro desaforado da jurisdicção do seu juizo para ficar sujeito 
a outro de manifesta incompetencia, por sua jurisdicção improro-
gavel. . 

Assim pois, respondo que o - testamenteiro de Antonia deve 
prestar suas contas no juizo de Nova Friburgo, onde residia a tes- · 
tadora e onde se . acha registrado e inscripto o testamento. Sub 

·e,ensuta. Rio de Janeiro, 24 de Fevereiro de r8go.-Olympio Mar-
ques. _ 

Concordo. Rio, 24 de Fevereiro de r89o.-Tlzeotloro M. F. 
Pereira da Silva. 
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§ 156 
São os testamenteiros, porém, respom;aveis até qua

renta annos contados do dia da morte do testador pelos 
bens de raiz achados em seu poder, e adquiridos em con
travenção á Orcl., liv. Jo, tit. 62, §§ 22 e 7o,. 

As compras de taes bens, mesmo em praças publi
cas, são nullas, e estão sujeitos a sequestro decretado 
pelos Juizes Provedores e de Direito em correição. 

Não :endo as compras e acquisições nullas ipsoju1·e, 
elevem ser annulladas por acção competente que por praxe 
se propõe no juizo commnm, podendo-se sequestrar no 
Juizo da Provedoria. 

Quando os l)ens são achados em poder dos testamen
teiros sem terern dado o destino determinado pelo testador, 
deverão ser logo sequestrados, tirados do poder dos tes
tamenteiros, que .serão const.rang·idos a os entregar para 
se venderem em praça, e seu producto ser applicado ao 
ao resíduo, entregando-se á Fazenda Nacional. (Ord., liv. 
l o, tit. 62, § 22; art. 35, § lo do Decr. n. 834, de 2 de Ou
tubro de 1851). (45) 

Quando os bens são reivindicados do poder dos tes
tamenteiros, ou se indevidamente os adquirirão, neste 

Concordo, porque as contas da execuç;:io do testamento devem 
ser prestadas no juizo do domicilio do testador. (Peg. For. 3, n. 
7 24. Barb. de Test., Epi~c. Alleg. 82, n. 13 ) 

Rio, 1° de Março de r8go.-M. A. Duarte de Azevedo. 
Concordo. Rio, 3 de Março de r8go. - Paulirzo jose Soare$ 

de Souza Júnior. 
Concordo com o parecer do Dr. Olympio Marques. Rio de 

Janeiro, 8 de Março de r8go. - Aljndo Chaves. 

(45) Neste caso não e necessario acção alguma, visto que ~aes 
bens não sahiram do domínio do testador para o do testarnenterro, 
mero administrador e depositaria, e portanto sujeito até á prisão, 
salvo se os ditos bens lhe forem deixados expressamente pelos tes
tadores, ou os hcuv.erão por qualquer justo titulo. (Ord. cit.) 

Que o testamenteiro é administrador e ao mesmo tempo 
-depositaria dos bens confiados a sua g-uarda, diz Candido Mendes, 
Cod. Philip. vol. I, pag. 14, nota I. a á Ord., li v. I, tit. 62, § 4, 
citando a Resolução de 21 de Maio de 1821 e Avs. de 19 de Se
tembro de 1831 e outros. 
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caso, além de restituírem as cousas adquirida!3, serão
condemnados a perder o dobro da valia das ditas cousas 
pertencente~ á fazenda dos testadt1res para o resíduo, 
a_bem da Fazenda Nacional (Ord. cit ., § 7°; art. 35, § lo do
Decr. cit.), salvo mostrando-se que o defunto lh'as deixou 
por doação em seu testamento, ou que era seu herdeiro,. 
e. como tal as houve de que logo fará certo. 

§ 157 

E' nulla a cessão de bens da testamentaria aos tes
t~menteiros p·ouco importando que se denomine compo
sição. 

(Accordam do Sup. Trib. ele J ustiça, de 8 de Março
de 1880, rev. civel n. 9.550, Direito vol. elo mesmo anno,. 
pag. 284-vol. X, no 2, pag. 326 e vol. XI, pag. 563). 

§ 158 

A separação ele bens em partilha para pagamento
de dividas da herança não tornam os testamenteiros e 
inventariantes senhores elos bens separados (Accorel. elo 
Tr-ib. de,Justiça de 8 ele Fevereiro de 1882- Rel. elo Minis
tro da Justiça, 1883, pag . 5~) . · 

~ 159 
A obrigação de contas se limita : 
l o In 1 ·eb~M rnini1nis, isto é, a respeito de pequenas 

despezas ele que não se costuma passar recibos, sómente 
até á quantia ele quinze mil réis,- não exce::lendo cada 
aeldição mil oitocentos e setenta e éinco réis (C. Telles, 
Dig. Port.., vol. 3°, art.' 1844), sendo acreditados sob juramen
to ou justificação t estemunhal. (Orcl., liv.1 , tit. 62§21. (46) 

~ · Quando em cartas reservadas secretas se fazem 
disposições que não querem que. se saiba, caso em que-

(46) A Ord· fa lla em duas onças de .prata, que valião entâ? 
65o rs, e assim se deve áccrescentar o valo~, atte~dendo á ac.tuah
dade. Souza Bandeira, Man. do Proc. dos Fettos, d1z que as ve1bas 
de despez::s, não excedentes de zs$, não precisam ser justificadas com 
recibos (nóta 370). 
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são admittidos si:::!!plesmente a jurar sobre o cumprimen
to das disposições que lhe forão commettidas em segre
do, afim de se pagar o competente imposto quando fôr 
devido. (Resolução de 26 de Julho de 1813; T. de Freitas, 
Consolid., art. 1083, not 3., e art 1115; Ord. de 27 de Se
tembro de 1859, arts. lO do Dec. n. 5581 de 1874 e 39 
do Decr. do Estado, n. 355, de 1896). (47) 

§ 160 
Os testamenteiros devem mostrar em acto de contas 

a satisfação de todas as verbas do testamento ·com reci
bos, quitações, certidões e documentos justificativos das 
despezas que tiverem feito em fiel execução do testa
mento, reconhecidos os recibos pelo Escrivão da Prove
doria. (Menezes, J . Divis., cap. 11, §§ 7• e 8•> Decr. n. 
1569, ele 3 ele Março de 1855, art. 130; art. 142 § 1• do 
Regul. n. 5737, de 2 ele Setembi'o ele 1874; Decr. n• 2162 
de 9 de I ov. ele 1895, tabella Iy, nu 48 e art. 112 § 3• do 
Decreto Estadoal no 178 ele 6 de Junho de 1893). (48) 

(47) Taes cartas devem ser appensas ao testamento que dellas 
deve fazer menção, pois quando forem avulsas, e sem menç~ o, mio 
tem validade, e nem quando são deixadas a quem não for testa-
menteiro. -

(48) As Ords., liv· 1°, tits. 62, § 20 . e 78. § 9°. de~ermina
ram que as despezas das testamentarias fossem feitas perante os Ta
belliaes de Notas, ou perante pessoa que o testador ordenasse em 
t estamento que as escrevesse, e sàmente essas despezas, assim fei
tas, rrão levadas em conta, e não outras, ainda que se documen
tassem com recibos particulares. (C. Telles, Man. dos Tabelliii es, 
nota Ia, § 213.) No Repert. das Ords., pag 409, se declara que 
não se observa esta Ord., e o senador Oliveira ahi citado dtz : 
-porque tanto que cotiSte da verdade da despeza por escriptos C/U 

conlucimmtos de pessoas que rectberlio se levâo em co?ila pelos Pro
vedtJres.-C. Telles cit. censura ter cahido em relaxação t< o garan
tidora disposição. A pratica dos recibos em avulso continua con
tra a expressa prohibição da Ord . e do Alvarà de z de Outubro 
de I8II § 1° que terminantemente declarli o não serem admisstveis na 
Provedoria recibos particulares, declarando que para prova dos 
pagamentos dos legados se deve juntar qui tal. ões passadas em o 
juizo respectivo do inventario, não sendo valiosos os recibos pHti
culares dos lera ta rios, e nem pelos recibos lavrar· se qUitação, e 
para ser vãlida a quitação deve se mostrar ter pago o imposto de 
legados. 
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§ 161 
Na prestação de contas devem ser g losadas : 
lo As despezas não documentadas ; 
2o As illegalmente feitas; 
3o As não conformes ao testamento, não ordenadas 

pelo testador ou alem do ordenado por elle; 
4° As que forem feitas pelos testamenteiros, clepoi·s 

de citados para prestação de contas, pois depois da citação, 
não poderão fazer mais despezas, sob as penas de glosa, 
r emoção e perda de premio. 

Os testamenteiros reporão, o que assim t iverem mal 
despendido e as reposições e inclemnisações, a que são 
obrigados, constituirão resíduo para ser applicado a bem 
do cumprimento elos testamentos e deverá ser entregue 
o que mal despenderão ao testamenteiro que o Juiz nomear. 
(Ord. liv. l tit. 62 §§ 12, 14 e 23 e Decr. no 834 de 2 de 
Outubr0 de 1851, arts. 32 § 7, 34 § 5° e 35 § l 0 . ) A perda 
9-o premio é applicada ·ao resíduo, a bem da Fazenda 
Nacional. 

§ 162 
Não passa aos herdeiros a testamentaria, porque é 

um encargo pessoal, mas passa para elles a obrigação de 
prestação de contas, com responsabilidade da adminis
tração dentro das forças da herança. (Pothier, vol. H, cap. 5<> 
ll0 233, e vol. l, pag. 210, n° 21.) (49) 

§ 163 
Não póde a testamentaria, munus pessoal e persona

lissimo, ser exercida por procurador, que não tem em se.o 
favor a confiança do testador (Accordãos do Relação do Rio, . 
de 15 de JuJ?-ho de 1852, 17 de Dezembro ele 1850, Gcbz 
àos J!ribunaes, n. 130; Nova G,az. n. 153 e Guerr. trat. 1, 
liv. 4°, cap. Ô0

, n. 139). (50) 

(49) A,~ m como aos hercieiros do tutor passa a obrigação de 
contas (Sent. na Rev. n° 6622 de 4 de Outubro de r865, recor
rente D. Marianna Caodida Je Barros Cavalcanti. ) 

(so) «Baseando se ~ escolha para o cargo do testamenteiro na 
confiança, am1zade e conceito que o testamenteiw merece ao tes
tador, ao q11 tl C•lmpete graduar 03 te~t,unenteiros, e marcar-lhes a 
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§ 164 
a Provedoria de Resíduos devem dar contas o~Pro

c:urador da Republica e Procuradores Seccionaes que accei
taram as testamentarias de indivíduos que deixarem 
seos bens á :ração. (Avs. dé 10 de Junho e 14 de Agosto 
de 1850). 

§ 165 
A jurisdicção para fazer cumprir e tomar contas dos 

testamentos deixou de ser de fôro mixto; é inteiramente 
secular. (Lei de 27 de Agosto de 1830). 

§ 166 
Não podem tomar contas aos testamenteiros as Ca

maras Municipaes ainda que o testador lhes dê essa fa
culrlade contraria á lei, que não deve ser ob,ervada, con
trariando a jurisdicção do Juiz da Provedoria. (Provisão 
de 1 de Setembro de 1817, Coll. Nabuco). 

§ 167 
Se o testador ordenou que por bem de sua alma se 

fação algumas obras meritorias, como se désse esmolas a 
determinadas pessoas, ou se casassem tantas orphãs, ou 
se désse esmola a tantos pobres; ou para alguma obra 
certa e uesignada, como Ca pella, o Juiz da Provedoria 
achando estas cousas por cumprir, ou no caso de ser e 
dever ser removido o testamenteiro, ordenará que depo
site o dinheiro sufficiente, e encarregará o cumprimento 
daquellas obras pias a pessoa idonea, assignando tempo· 
para cumprir. (Ord., liv. 1", tit. 62, §§ 15 e 16; art. 36 
do Dec. n. 834, ele 2 de Outubro de 1851; C. Telles, Dig. 
Port., vol. 3u, art. 1845). 

§ 168 
Mao, se o testador deixou esmolas de missas e officios; 

ou deixou em peito elo testamenteiro o despender certa 

ordem da substituição, faculdade esta que na falta total dos nomea
dos compete ao Juiz (Dec. n. 834, art. 34, § 3°), devendo preferir 
os herdeiros, não pode ser exercida a testamentaria por procurador 
por mais amplas e especiaes que sej.í o as procurações, por ser mwuu 
personalíssimo e intransrnissivel.JJ (Cod. Civil Francez, arts. 1029 

e 103o1. • 
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·quantia em obras meritorias e objectos pios, não sendo 
para pessoas designadas, ainda que o nome não seja de
darado, e o .Juiz Provedor achar por cumprir taes legados 
pios, appliüará tudo em beneficio dos lrospitaes do dis
tricto ou á administração dos expostos, onde não houver 
hospitaes. (Orcl ., liv. 1°, tit. 62; Lei de6deNovembrode 
1827 e Reg·. de I.J Maio de 1842, art. 3° ; Leis de 15 de 

· Março ele 1614, 5 de Setembro de 1786 e 3 de Novembro 
-de 1803, arts. 34, § 4°, 36 e 40 do' Dec. n. 834 de 2 de 
·Outubro de 1851.) 

§ 161.) 
Nos lugares, onde não houver hospitaes de miseri

·Cordia, devem ser entregues taes legados ás Camaras Mu
nicipae~, ás quaes incumbe a criação dos expostos á custa 
-de suas rendas nos lugares onde não haja rodas de en
geitados. (Ord., liv. lo, tit. 88, § ll; arts. 61.) e 70 da Lei 
·de l o de Outubro de 1828). (51) 

§ 170 
O processo ele contas é um processo verbal e sum

marissimo, que não admitte figura de juizo (Menezes, 
.Juizos Divisarias, cap. 11, §§ ] O e 11, in fine; Guerr., 
trat. 4°, li v. 8°, cap. l 0 , n. 60; C. Telles, Doutr. elas Ac
·ções, § 274) ; e são tomadas sob pena de remoção ou dê
missão, sequestro, revelia, perda do premio. (52) 

(51) Em contrario decidem os Avisos n. 95 de 19 de Setembro 
de 1846 e 31 de Janeiro de r872 no Diado Officiat de 6 de Fe
vereiro do mesmo anno, mandando pôr os legados pios não cum
pridos, nos lugares onde não haja hospitaes e casas de expostos, em 
deposito no cofre publico. Julgamo-; que determinando o art. 34, 
§ 4° do Dec., que nos lugares onde n ~ro houver hospitaes sejão en
tregues á administração dos expostos, e estando os expostos, nos 
lugares onde não ha taes estabelecimentos, sob protecç'io das rendas 
do Concelho, a quem incumbe sua criação, devem taes legados não 
cumpridos ser julgados devolutas e applicados aos cofres da Muni
cipalidade. 

Na actual lei municipal do Estado não vemos essa obrigação 
de criação de expostos imposta ás Camaras Municipaes. 

(S 2) Pode ser o processo, de sua natureza summarissimo, iniciado 
por mandado ex-officio, a requerimento do testamenteiro ou dó Pro
motor de Resíduos, que deve ser diligente em chamar a contas os 
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§ 171 
Devem os Jmzes de direito em correição rever as 

nontas dos testamentei ros, emendando, r·eformamlo as 
nnllidade;;, erros e irrcguralidaJes que nellal' achem ; be.m 
como tomar as contas nã · t.omaJas pelos juizes proveuor·es. 
(Arts. 34 §§ l " e 2' e 35 § 5 do Dec. no 834, de 2 de. Ou
tubro de 1851 ; Ord . liv. l t it . 62 § 29 e tit. 88 §§ 40 e 
42; art . 119 da Lei de 3 de Dezembro de 1841; -arts. 3 e 
36 uo Dec. no 143, Je 15 de Março de 1842.) 

testamenteiros, para o que deve munir·se de uma relação extrahida 
do registro, igual a de que reza o art. 30 do Dec. n. 834, de 2 de 
Outubro de 185I, e que deve ser apresentada pelo Escrivão da Pro
vedoria ao Juiz de Direito em correição. 

Podem tambem os herdeiros e legatarios requerer a notificação 
do testamenteiro para contas, e mesmo os credores da herança. 
Deverá juntar-se em comêço dos autos como base o traslado do tes
tamento, que deve conter todas as formalidades de ab..:rtura, jura
mento do testamenteiro, registro e inscripç:ío ; e requerendo o tes
tamenteiro deve e~te juntar á sua petiçfto os recibos reconhecidos 
pelo Escriv~. o da Provedoria, quitaç: o dos legados, certidões de in
ventario e mais documentos comprobator;os das desp'!zas. O Juiz des
pachará mandando autuar e dar vista ao Promotor de Resíduos. 

Este em sua promoção dever'á exigir o reo.;onhecimento dos re
cibos, que sejão sellados, a juntada do testamento por traslado, se 
não se ttver junto, e a citaçao do testamenteiro, herdeiros (Menezes, 
J. D1visorios, cap. 11, §S 5 e 7 o que não está em u~o) , e dos 
representantes, tanto da F:lzenda. Federal como dos Estados, Collectores 
ou seus Agentes, pata em dia, hora e lugar em que o Juiz designar 
se tornar contas, sob pena de revelia, e mais impostas por lei, pro
testando por nova vista para dizer o que for a bem da justiça. De
signado o dia para contas, accusada a citação, o juiz tomará as 
contas presente o testamenteiro ou a sua revelia, lavrado o auto de 
contas : e finda a tomada, conclusos os autog ao juiz, dará a vista 
ao testamenteiro, ao Promotor de Residups . O Promotor de Resíduos 
examinará o testamento, fazendo uma relação de todas as verbas, 
encargos e disposições pias, legados e dividas passivas, na maneira 
exposta por M_enezes cit., cap. n, § 8, pag. 265, e outra de abo
nos, descargas e descontos que constarem de recibos juntos aos 
autos, e conclusos estes com as respostas das partes, o juiz deferirá 
o que fôr requerido, e verificará se farão pagos os impostos devidos, 
como o imposto de transmissão de herança e legados . 

O Procurador da Republica, seos adjuntos. e auxiliares offic1am 
nos autos de contas das testarnentarias pelo interesse do resíduo 
devido á União- art. 32 n° II da Lei n° 22 r de 20 de Novembro 
de 1894· No di5tricto federal intervém os membros do ministerio 
publico em geral; no Estado de S. Paulo podem ser ouvidos os 
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promotores publico~, mas a audiencia d'elles não é obdgatoria e por 
parte da Fazenda intervêm os procuradores fiscaes, e em segunda 
instancia o Procurador Geral do Estado. 

Estes representantes da fazenda nacional e dos E> ta dos verifi::arão : 
x0 , se o testamento foi registrado, (Ord., liv. r 0 , tit. 6z , § 8; L. 
de 7 de Janeiro de 1 6gz, § u; arts. 41 e 34 § ·z, D'ec. cit. n. 834), 
e se foi inscripto na recebedoria OU repartÍç l O fiscal , sem O que nãO 
se póde julgar cumprido ; se está pago o impo~to de herança e legados, 
sem o que não se recebem as quitações (Alv. de z de Setembro de 
x8n, S I• e z0), se ha resíduo a bem do cumprimento do testamento 
e a bem da Fazenda Nacional, sendo os casos expressos no art . 
35 do Dec. n. 834 cit. renda geral (Avis. n. rz8 de I7 de Maio 
de r 8 5 z) promovendo a sua arrecadaç tO e entrada nos cofres pu
blicas, como dispõe o Av. n. 49 de II de Fevereiro de 1853· (Perd. 
Malh., Man. Procurador dos Feitos, nota 833); 3° se ha bens vagos 
ou ·Üe -ausentes para se fazer arrecadar, e tudo quanto convier á 
Fazenda. Conclusos os autos, o juiz sentenciará as contas, levando 
em ·conta tudo quanto o testamenteiro bem despendeu, e achando 
que não foi bem despezo julgará para o resíduo. Assim deverá glo~ar 
as despezas illegaes, não conformes com o testamento, não provadas 
e fettas depois da citação como não feitas, mandando entrar com os 
dinheiros despendidos, e com o alcance para o resíduo, afim de ter 
applicação legal, demittindo-o e ordenando o sequestro como fôr de 
justiça, e a perda de premio ou vintena, que é applicada a bem 
da Fazenda Nacional, fazendo arrecadar em livro proprio (§ 3°, art. 
35 Dec. n. 834), cobrando-se recibo, que se juntará aos autos; e 
mandará applicar os legados pios com9 dispõe a lei. Se, citado o 
testamenteiro para contas, no prazo assignado não comparece, é lan
çado, e requer o Promotor de Resíduos que o juiz, conclusos os 
autos, julgue por sentença o lançamento e a comminação das penas 
de remoção, sequestro, revelia e custas. Julgado o lançamento e com
minação, intima-se a sentença e publica-se. Extrahida de novo, se 
requer a notificação pela sentença, e assigna-se o. prazo de uma 
audiencia, findo o quaol accusa-se a citaçá.:> de novo, e se requer 
sob prégão seja lançado, e se tome conta á revelia, e o juiz, assim 
a toma, e ordena o sequestro em os bens do testamenteiro alcan
çado quantos bastem para o cumprimento do que deixar de cumprir. 

· Depois da sentença, é éntão que se póde saber o qztantttm do 
alcance, para se proceder executivamente, não podendo soffrer mais ri
gor que os exactores da fazenda publica, que só depois de liquidados 
seus debites com a cOntiJ. corrente · devidamente liquidada, expede-se 
então o m:wdado de sequestro. Feito o sequestro, é intimado o -tes
tamenteiro para dentro de dez dias altegar os embargos que tiver 
em sua defesa, sob pena de lançamento e julgar-se por sentença o 
sequestro, e julgadq este, lançado o testamenteiro, é de novo 
intimado para pagar dentro de vinte e quatro horas, substituindo-se 
o sequestro por penhora, e procedendo-se aos ulteriores termos 
da execuç4o como no executivo por penhora. (Man. do Procurad. 
dos Feitos, §S 146 a r 55). Notificado o testamenteiro, pó de este 
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§ 172 

Pelo alc&nce procede-se executivamente contra o tes
tamenteiro e pode ser preso. (C. Te1les, Do11trina das 
Acções, § 274; Paiva e Pona, cap. 14, n" 27.) (53) 

embargar a notificaç io allegando que fóra de seu domicilio não póde 
ser obrigado a contas-que não é passado o prazo a_ssignado pelo 
testador para prestação de contas ou marcado pela lei-que pende 
litígio sobre os bens da herança, e que ainda não foi julgado-que 
não é testamenteiro porque não acceitou ou foi por escusa exone· 
rado, tendo prestado contas do tempo de sua administração-que 
as contas já forão tomadas e julgadas boas por sentença-que correu 
o prazo da prescripç!!.o, a qual não foi interrompida por citação 
accusada em audiencia, e tomando o juiz conhecimento dos embargos 
como contestação oummariarnen[e, depois de ·prova dada, e corridos 
os termos da acção, julga-os procedentes ou nf o, no primeiro caso 
absolvendo o testamenteiro da tomada de comas, no segundo obri~ 
gando-o a presta· las, podendo a parte appellar, com effeito devolu
tivo, ~a sentença (C. Telles, Doutr. d:~.s Acç., § 27 4, nota 599), visto 
que nao se trata do despacho interlocutorio que em começo obriga 
a contas, caso em que não ha o recurso de appelhrção (Guerr., trat_ 
4~, cap. 3°), porque semelhante despacho não finda o negocio prin
Cipal, mas principia. Que a appellação deve ser recebida em ambos 
os e.ffeitos, no caso do juiz julgar a parte obrigada a contas opina 
Guerr., arts . os. rr e rz . Escriptores ha que opinão, e assim Me
nezes, por nós citado, que a citação p:ua contas não precisa ser 
accusada em audiencia, e nem se asssignão dias para comparecimento 
em juizo. Quando o testamenteiro mostra cumprido o testamento. 
o juiz assim por sentença julga, e manda passar-lhe quitação, cuja 
formula se vê em Menezes, cap. 1 r ns. I o e 1 I in fine . As custas. 
são pagas pelos testamenteiros, pelos bens do testador, costumando· 
o juiz do inventario, e onde se vê junto o testamento por copia, 
assignar-lbes uma quantia para prestação de contas em acto de par
tilha; no caso de culpa ou dólo devem pagar as custas como pena 
imposta á sua má administração. 

Os testamentos, registrados no cartorio da Provedoria, devem 
dentro de trinta dias ser remettidos na capital á Repartição do 
Contencioso e nas outras comarcas ás repartições fiscaes para a ins
cripçã.o no livro competente, lançadas nelles as verbas de apresen
tação e insc;-ipçâo. (Arts. 56 e 58 do Decr. estadual n. 355 de 14 
de Abril de I896 e 23 n. 3 do Decr. est. n. 336 de I5 de Feve
reiro do mesmo anno, que reorganisou o Thesouro do Estado e 
creou os cargos de Sub-director do Contencioso e primeiro procu
rador fiscal e segundo procurador fiscal que officiam em todas as 
causas em que for a Fazenda do Estado interessada, no juizo de 
primeira instancia .) 

(53) Considerando-se como um depositaria, equiparando-se ao 
tutor, (Ord., liv, 4°, tits. 49 § r.0 e 102, § 9.0 , art. 32, § 7. 0 do Decr. 
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§ 173 
Não serão julgadas as co'ntas cumpridas nã0 constando 

nos autos a certidão da inscripção da hypotheca legal 
que cabe á mulher ca.sada sobre os im-moveis do marido 
para segura-nt;a de bens adquiridos com a clausula de 
não communhão. (Art. 179 do Decreto de 2 de Maio de 
1890, n° 370). 

. § 174 
Não serã9 julgaclas as contas não constando dos autos 

a certidão da. hypotheca legal dos · menores e interdictos. 
(Art. 193 do cit. Decreto no 370 de 1890.) 

§ 175 

Não serão julgadas as c0ntas sem que se mostrem 
pagos os impostos fiscaes devidos á fazenda publica nacio
nal e estadoal. (Alvará de 2 de Outubro de 1811; Mau. do 
Proc. dos Feitos, § 464 D 0 6; art. 40 do Decreto no 834 de 
2 Outubro de 1851; Avisos no 154 e n" 47(1 de 9 de Ou
tubro de 1863, no 138 de 4 ele Abril de 1867; art. 49 § 1 
do dt. D~creto no 834.) 

Devem ser intimados os testamenteiros para o paga
mento cl'elles, sob pena de remoção e sequestro. (Av. de 
4 ele Abril ele · 1867). 

n. 834 de 2 de Outubro de r85 r) devendo ser intimado para entrar com 
o alcance, sob pena de prisão, dentro de nove dias, ordenando o 
juiz que se remetta ao Promotor Publico os documentos necessarios 
para vir com a sua denuncia, caso se prove dissipação e extravio 
criminoso dos bens administrados, devendo o te~tamenteiro pagar os 
juros legaes pela móra em entrar com o alcance. (Decr. cit., § 8°.) 
Por causa de contas ab initio n o póde ser preso o administrador 
de bens alheios, porquanto só se deve ordenar a pris:ío pelo ~lcance 
liquido verificado· por sentença. (Guerr., Tomo 3°, trat. 4°, liv. r0 , 

cap. 8°, n. 43 ). 
Alguns sustentam que o testamenteiro n:ío pode ser preso visto 

·que a Ord . liv. 1 tit. 62 §§ 63 e 66 não commina pena de prisão 
aos administradores . considerados suspeitos, e negligenres ou preva
ricadores, mas sim manda que sejam removidos, fazer execução em 
·seus bens pelo alcance e desaprovar as contas, não impondo a pena 
de prisão o Decreto n. 0 834 de 2 de Outubr0 de r8sr nos seos 
.arts. 45 § r e 46 § 5°. Doutrina esta que parece confirmada pelo 
Accordam da Rela··ão do Rio, de 29 de Novembro àe r872 e Sen
tença dp Suprçmo Tribunal de .Just,ça de r:: de Julho de r873-
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§ 176 . 
Nos processos de contas de testamentos devem ser ou

vidos os Promotores de Residuos, no Estado ele S. · Raulo
Ord. liv. 1 tit. 50, princ. e§ 12 e tit. 64-'--Lei n~ 18 de 1891 , 
arts. 71 § 5 e 75; Dec. no 123, de 10 de Novembro de li392, 
arts. 135 § 5° e 139 § 2°. :· · 

Pódem ser ouvidos os Promotores Publicas, mas a 
aud-iencia delles não é obrigatoria-art. lo § lí>l · da Lei 
n" 80 de. 25 de Agosto .de 1892. 

§ 177 
Nenhuma lei patl'ia ha que véde tornar-se contas da 

testarnent~ria por pl'Ocurador, quando munido ele poder·es 
especiaes; accresce que a pratica do fôro apoia a pres
tação por procurador, bem como se tem adrnit.tülo aceitar 
a testamentaria por pro1.mração. 

(Accordão da Relação da Bahia, de 15 de Janeiro de 
1853- Mafra, Jurispr. 1Je?·b.-testamentei?·o. Vide § 163 e 
nóta 50). 

CAPITULO XII 
DEVERES DOS TESTAMENTEIROS 

§ 178 
Os deveres e attribuições dos testamenteiros se con

t êm no testamento, dentro de se'us limites e os da lei. 
(Cod. Civil Port., art. 1894), e consistem: 

na revista n.0 2123 confirmando a sentença do Juiz de Direito da 
Bagagem que condemnou por abuso de poder o juiz municipal sup
plente do termo do Patrocínio pelo facto de ter mandado prender 
um testamenteiro que não entrou com o alcance. (Direito, vol. r, pag. 
45). Pelo alcance de contas e restituição em vi:::tude dellas toda a 
administração está sujeita á prisão (Art. 126 in fine, Cod. Civil Fr.} 
A legislação portugueza-art. rgog-dispõe que o testamenteiro que 
se houver com dolo ou má fé no cumprimento de seo encargo, será 
responsavel por perdas e damnos e poderá ser judicialmente remo
vido a requerimento dos interessados. Vide Direito-vol. II, ·pag. r8o
-Accordão da Relação do Rio, de 25 de Novembro de 1873-
aggravo n.0 3587. . 

Testamenteiro é administrador e ao mesmo tempo depositaria 
dos bens confiados á sua guarda, diz Candido Mendes, Cod. Phi
lip. pag. II8, nóta I á Ord. Iiv. I, tit. 6z•§ 4°, citando a Resol. de 
21 de Maio de 1821 e Avisos de 19 de Setembro de r83r e outros. 
Vide art. 33 r § 2. 0 do Cod. Penal. 
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1.0 Em apresentar ao Juizo da Provedoria o testa
mento cerrado .do testador, que est.á em seu poder, para 
ser aberto, registrado, inscripto e archivado em cartoi"ià; 

2.0 Prestar, j uramento ou compromisso de acceitar a 
testament.aria e de bem e fielmente cumprir e executar 
o testamento ; 

3.° Cuidar no enterro e funeral elo defunto, fazendo 
as despezas · necessarias, que lhes serão abonadas, bem 
como . as mais de bem da alma, conforme o ordenado no 
testamento, ou conforme o costume da terra ; (54) 

(54) Coell10 da Rocha, § 720 ; Corrêa Telles, Dig. Port., vol. 
3o, art . 1826. São despezas do funeral aquellas que se faiem antes 
de sepultado o corpo. (LL. I~,§ 4°, e 13 de relig. et sumpt. funer. ; 
Gama, Dec. n. 308 ; Guerr., trat. 2°, liv. 6°, cap. 6°, n. 68), e 
consistem : no toque dos sinos, caix~ o, armaçao, carro funebre, com 
o medico e botica na ultima enfermidade, habito e mortalha , 
·cova, esportula de sepultura, acompanhamento de frades e clerigos, 
encommendaçlio, ·offido ·de corpo presente, cêra, musica, e outras 
semelhantes e usuaes. Não se comprebendem nestas as despezas feitas 
na constn~cção do tumulo quando elle é de alguma importancia, e 
diverso daquelles de que se usa no paiz (Dig. cit., liv. 37, § x0); 

nem aquellas que se fazem com a translação do cadaver ainda que 
o defunto a determinasse, nem finalmente as de mera pompa ou 
.apparato, como geralmente acontece. (Per . de Carv., cap. 2°, S 8o, 
nota 143). Despezas do bem d'alma são aquellas que, depois de 

. ·sepultado o corpo, se fazem nos suffragios, pertencendo a esta classe 
todas as despezas feitas com esmolas de missas, officios, e mais que 
fazem a bem d'alma, ou sejão feitas segundo o uso da respectiva 
Igreja, ou segundo a disposição do defunto. (Vali. de Partit., cap. 
19, n. 48). As despezas do funeral devem ser pagas pelos bens do 
monte, considerando-se como divida passiva do inventario, e divida 
legal com preferencia a qualquer outra. (Prov. de ,zo de Maio de 
1729 Nova Gaz. dos Trib. n. 203; Per. de Carv., Proc. Orph . , 

:§§ 7fi) e 82). As despezas de bem d'alma são pagas pela meação 
do defunto (Per. de Carv., § 81; Lobão, Obrig. recip., § 47), não 
podendo exceder o terço da terça (Alv. de 20 de Maio de 1796) 
quando ha herdeiros necessarios; não os havendo podem exceder á 
terça (Per. de Carv., 2a part. nota 2 I, pag. 3 x', p0rque no primeiro 
-caso não póde o testador offender as legitimas. Se o individuo mor
reu ab intestato, só póde despender-se no funeral até a quantia de 
1 oo$ ooo se tanto couber no terço da terça, e nunca além. (Pro v. 
de 20 de Maio de 1729). As despezas de luto (vestes lugubres) da 
-viuva, e filhos e dos criados, devem sahir da terça do defunto, e n'io 
do acervo, do qual só as despezas feitas antes do cor[JO ser sepultado 
-se devem deduzir. (Gama, Dec. n. 308, ns. 3 e 5; Vali., cap. 19, 

. ~ .. 
::.~ .... . ,... 
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4.0 Pagar os legado·s, as dividas passivas e cumprir 
os mais encargos da herança, quando testamenteiros uni
versaes; 

5.° Compete-lhes mais, como testamenteiros uni
versaes, req tterer inventario. (Coelho do Rocha, § 722; 
Corrêa Telles. Dig. Port., vol. 3', art. 1838; Guerr., trat. 
1°, liv. 4°, cap. 6", ns. l a 6) ; 

ns. 52 e 53; Menezes, Juizos Divisorios, cap. 6°, pag. 183, nota I. a) 
Se o testador não deixou testamenteiro, incumbe aos herdeiros ins
tituídos, e ab intestato cuidar do funeral (Lobão. Obrig. recip., § 474, 
lei. 12, § 4°: L . 14, ult., Dig. de relig. et sumpt. fun .), e são obri
gados pro rata do que herdão, e, dedu.,;ida a despeza do cumulo da 
herança, cada um na partilha lá vai ficar com menos proporcionalmente 
Qualquer herdeiro póde fazer a sua custa as despezas do funeral, e . 
o direito lhe assiste com a acção negotiorum gestorum para repetir 
dos mais as suas ratas, e sendo estranho, como se o testamenteiro 
as fizesse, desembolsando do seu, póde repetir o solido e total, com
tanto que sejão taes despezas modicas, justas e documentadas. (Lobão 
cit., § 282 e seguintes; Mello Freire, liv. 3°, tit. r0 , § 7°.) São os 
herdeiros tambem responsaveis pro rata quanto ao pagamento das 
despezas do bem de alma, (Per. de Carv., s 84 nota rs I) J e de
duzidas da meação do defunto, isto é, da sua terça sem ex:ceder o 
ter<; o, lá vão na partilha receber menos proporcionalmente. Ainda 
que o testador não disponha sobre o bem de alma, o Parocho póde 
fazer-lhe o do uso da igreja, e haver dos herdeiros a sua importancia 
pelos meios legaes por acção ordinaria, quando no inventario não 
se separarem bens para seu pagamento. (Per. de Carv., § 83, notas 
149 e I 50). As despezas do funeral são privilegiadas, preferem a 
quaesquer outras dividas, feitas sem luxo, e com relação á qualidade, 
condição e patrimonio do defunto, e as que derão lugar á doença 
de que falleceu, (Vall. de partit., cap. 19, n. 39; Cod. Comm., 
art. 876, § 1°; Cod. Comm. Port., arts. 1239 e 1240), priviltgio 
este que sómente se p0de referir aos móveis, aos imm6veis não by
pothecados, e ao preço destes depois de pagas as dividas hypothe
carias. As despezas de bem de alma não são privilegiadas (Per. de 
Carv., § 8z, nota 148), e constituem credito chirographario. Quando 
o defunto não testou, é bom que o Juiz no inventario arbitre a somma 
de bens que se deve separar para os suifragios, attendendo ao cos
tume da terra e qualidade da herança. (Alv. de 13 de Fevereiro 
de 1710; Lobão, Obrig. reciprocas, pag. 282 . Vide Ramalho, Ins
titut. Orph. §§ II8 e u9). 

O art. 67 letra b da actual lei de fallencias n° 917 de 24 de 
Outubro de r8go diz: são credores ·da massa e são pagos com pre
feren cia a quaesquer outros os credores de despezas com molestia e 
funeraes do fallido, dt.pois de dularada a fallcncia, 



- 112 --

6.° Compete-lhes, como testamenteiros particulare,-, 
promover que os herdeiros paguem os legados e diviuas 
passivas; (55) 

7.0 Sustentar a validade do testamento. (Gouvêa Pinto, 
Trat. dos Test., cap. 34. vol. 1", pag. 180, nota ·1" ; Liz Teix., 
vol. 2o, tit, 5°, § 15, pag. 407; Ord., liv. lo, tit. 62, §§ 2' 
e 17 ; Decr. n. 884 de 2 de Outubro de 1851, art. 34, § }0

; . 

Cod. Civil Fr., art. 1031 ; Cod. Civil Port., art . 1899, 
§ 3o e Cod. Civil Italiano-art. 90H; (56) 

8.0 Requerer em Juizo que os herdeiros lhe~ dêem 
o dinheiro necessario para cumprimento elas disposições 
testamentarias. (Corrêa Telles, Dig. Port., vol. 3°. arts. 1834 
e 1835; Guerr., trat. 1°, liv. 4°, cap. 6°, n . 11; Coelho da 
Rocha, § 721 ; Lobão, Notas a Mello, liv. 3°, tit. 6°, § 15). (57) 

(SS) Quando testamenteiro universal póde implorar o officio do 
Juiz para que se lhe faça entrega dos bens para pagar os legados, 
inventaria- los e pagar aos credores da herança; quaudo particular 
compete aos herdeiros o pagamento dos lt:gados, e sómente aos 
testamenteiros promover que elles paguem, podendo obrigar os hez:
deiros que ministrem meios .de executar o testamento (Guerr. trat. 
I.

0 liv. 4 .0 cap . 6. 0 ns. 132, 133 e 1.34; Pinh ., de test. app., secc. 
uriic., § 4.0 ) podendo só o testamenteiro pagar as dividas confessadas 
em testamento, e n:;o poderá pagar os outros debitas e legados sem 
consentimento dos herdeiros. Te!>tamenteiro universal se diz aquelle 
a quem é encarregada a administração da herança, ou parte della, 
directa ou indirectamente, como mandando-lhe o testador entregar 
aos herdeiros o remanescente dos legados. (C. 3, a Rocha, § 722). 

(56) Julgamos que se deve distinguir ser ou não o testamenteiro 
particular ou universal, neste caso, estando in loco lu:eredts com a 
posse da her.ança, competindo-lhe , como cabeça de casal, a que é 
equiparado, todas as acções activas e passivas, compete-lhe, tam
bem sustentar a validade do testamento, podendo os legatarios assis
tir-lhe no feito. Naquelle caso, em que a heramia tem cab;:ça de 
casal ou herdeiros instituídos ou ab intestato, de posse dos bens, devem 
ser com elle conjunctamente citados, porque então a todos toca 
principalmente a defesa do pleito. . 

Os Codigos Fr. e Italiano dizem que os testamenteiros, no caso 
de controversia, litígio, podem intervir em juiz para sustentar a va
lidade do testamento. O Cod. Civil Port. diz : devem os testamen
teiros vigiar pela execução da disposições testamentarias e sustentar, 
se for necessart'o, a validade dellas em juizo ou fóra delle. Vide arts. 
906 do Cod. Hesp. e H95 elo Chile. 

(57) Não sendo o testamenteiro universal, como já vimos. O 
testamenteiro parti.cular só póde curar e promover a entrega dos 
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legados com o consentirnento dos herdeiros, ou dissentindo el~es, 
implorando o nobre officio do Juiz para que obrigue os herdetros. 
a lhe ministrar meios para cumprir o que lhe ordenou o tes
tador, de cujos bens estão elles de posse, (C. da Rocha, S 7zr;. 
Lobão, N. a Mello, liv. 3°, tit. 6°, § 15; Corrêa Tclles, Dig. P~rt., 
vol. · 3°,' art. 1834) ; e se os legatarios o demandão e os herdetro.; 
por acção ordinaria de reivindicação, ou assignação de dez dias
(Corrêa Telles, Doutr. das Acções, §§ 98 e 159), poderá nomear 
ft execução os bens da herança.· (Mor. de Exec., liv 6°, cap. 7°, 
n. 72). Se, citados os herdeiros, não acodem â citaç l o para lhe 
darem meios, se têm o testamenteiro faculdade de vender os bens, 
poderçl requerer ao Juiz venda em praça publica dos bens, come
çando pelos móveis, e depois passando para os immoveis, podendo 
vender particularmente pelo justo preço, se lhe for.to dados poderes 
expressament!! pelo testador; não podendo, porém, mesmo neste caso 
como no . primeiro, haver por si, ou interposta pessoa, taes bens, sob
pena de nullidade, sequestro, e acçào criminal (Ord., liv. 1°, t1t. 
6z S 7°). São taes bens illegalmente havidos logo sequestrado~, sendo o 
sequest~o medida preparatoria da acç~ o ordi~:aria de nullidade, salvo 
se o testamenteiro é seu herdeirÇ>, e como tal houve táes bens, ou por 
doação em testamento. Os praxistas amplião esta Ord. na e'xcepçã~ dos. 
~asos em que o testameúteiro não acha comprador-lançador em praça, 
me:;mo reformada a avaliação-quando vendida a causa se compra se
gunda vez ao comprador que comprou e não pagou o preço-salvo se 
comprou bona jitfe -e nutras limitações illusorias e repu,~nantes á 
Ord. Se o testador disp õe que o testamenteiro ·possa ficar dandv 
o seu valor (v . g. terça dos bens) para cumprim~nto do testamento, 
parece-nos que póde ficar com taes bens, porque então é herdeiro 
da terça, e está na excepção da Ord. cit. ; mas deverá cumprir 
as disposições testamentarias para ficar com o .doJUinio perfeito . Re
querida a praça publica dos bens, podem os herdeiros impedir a 
hasta publica offerecendo dinheiros para pagamento dos legatarios 
e credores, remindo os bens sujeitos á arremataçii.o, ou ·offerecendo 
elles mesmo a vendê-los particularmente, sendo todos maiores, dando 
fiança de pagar os legados e dividas dentro de certo termo assigna
do, ou dando bens diversos. (Guerr., trat. r 0 , liv. 4°, cap. 6°, n. 140 
e seguintes ; Pinh. de test., Secç. 2a, § 3°). Guerreiro sustenta que 
os testamenteiros podem ficar com os bens da testamentaria para 
pagamento de seus creditas, tendo pago por seus bens proprios o.:; 
legados, dividas passivas e despezas. (Guerr., trat. r 0

, liv. 4°, cap. 
6°, n. 148) ; mas a opinião corrente é que adjudicados os bens ao 

· testamenteiro para pagamento dos desembolsos pelo Juiz do inventario, 
e não o da Provedoria, salvo se é tambem do inventario, deve-se 
requerer praça para que pelo producto da arrematação delles seja 

· satisfeito 0 computo das dividas, legados e despezas do inveptario, 
e custas testamentari<).s ; e excedendo o producto da arremataç.io a 
importancia de~es encargos, reverte a bem dos herdeiros o rema
nescente, e entre elles se sobrepartilha; e . se pelo contrario não 
basta, tem o testamenteiro regresso contra os !Jetdeiros, os legatarios, 

Leis da ProTedoria. 8 
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9.0 Prestar contas da execução rlo testamento no 
praso leg-al, salvo se o testador fixar clifferente; 

10. Requerer a inscripção da hypotheca legal dl:l
mulher casada, proveniente de legado, ou herança ins
tituída em testamento, de que é ·executor_, se. dentro de 
tres mezes, contados do reg·istro do testamento, não estiver 
a mesma hypotheca inscripta pelo marido, pai ou por 
alg·um parente da mulher; 

ll. Requerer a inscripção da hypotheca leg-al do me
nor ou interdicto proveniente ele leg·aclo, ou herança ins
tituída em testamento, do .qual é executor, se dentro d'e 
tres mezes, contados do registro, não estiver a mesma 
hypotheca inscripta pelo tutor, curador, pai ou parente 
do menor ou interdicto sob pena da perda ela vintena em 
favor elos menores ou interdictos ; 

12. Em vigiar pela execução das disposições testa
mentarias e requerer as proviclen~ias conservatorias, que 
parecerem necessarias (Cod. Civil Port., arts. 1899 'e 
1903, § 1°); 

13. Requerer, i'mpeclinclo a arrecadação, no Juizo elos 
Ausentes, de bens de defunto que deixou testamento, .e 
do quàl fôr testamenteiro presente, e nomeado em tes
tamento. (Reg.ul. ele 15 de Junho de 1859, art. 3°, § 3°; 
Man. do Procur. dos Feitos, notas 328, n. 5, 594 e 595; 
Consolid. das Leis· Cívis, art: 1232,_ § 1 o, nota 1 ; A viso 
n. 333 ele 31 de Julho. de 1861); (58) .. 

14. Apresentar .. o testamento cerrado, que tiver em 
seu poder, ao Juiz para ser aberto, no caso de ser de-

e conforme o deficit desfalca-lhes o acervo , geral, ou sómente a 
terça testamentaria se. se trata sómente do que fôr disposto no tes
tamento, sendo abuso o ficarem os testamenteiros proprietarios .dos 
bens adjudicados. (Re!.louças, Observ. á Consolid. das L. L. Civis ao 
art. 595)· · , · 

(58) O testamente\ro ausente não impede a arrecadação; pro
cedendo-se a ellá, "e se acontecer apresentar-se o testamenteiro, que 
estiver ausente, ser-lhe-)la entregue tudo para cumprimento do tes
tamento, antes de feit~ a entrega aos herdeirós, ou recolhido o pro
dueto dos bens ás repartições fiscaes. Vide Direito, vols. zr, pag. 

o ' 
lOI e 5 ! pag. 73· 
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cretada a curadoria ou succef'são provisoria. (Per. de Car., 
Proc. Orph., § 177, nota 339; Cod. Civil Francez, art. 123 e 
art. 66 do Cod. Civil Port.) ; 

15. Promover o pag·amen to da ·taxa de heranças e 
legados, não entregando os legados aos legat.arios sem o 
pagamento do imposto, sob pena de ser solidariamente 
responsavet pela m6ra do pagamento. (Resol. de 21 de 
Maio de 1821; art. 25 do Der-. de 15 de Dezembro de 1860; 
Dec. n. 5581 de 31 de Março de 1874, art. 32 e art. 53 
do Decreto Estadoal no 355 de 14 de Abril de 1896) ; 

16. Pagar as inde.mnizações e penas pecuniarias de
, vidas ao resíduo, e fazer entrega dos bens julg·ados para 
o resíduo. (Arts. 34 § 4o e 35 do Dec. n. 834, de 2 de 
Outubro de "1851) ; 

17. Executar todas a6 verbas do testamento, do qual 
é executor, com toda a diligencia e fidelidade de um 
zeloso mandatario, sob pena de responsabilidade, remoção, 
perda de premio, no caso de culpa, neg·1igencia ou móra. 
(Art. 34, §§ 1 o e 3o do Dec. cit.) 

CAPITULO XIII 

PRONOGAÇÃO DO PRAZO PARA PRESTAÇÃO 
DE CONTAS 

§ 179 

Compete ao Juizo da Provedoria conceder prorogações 
do prazo, concedido pelo testador ou marcado pela lei, 
para cumprimento do testamento, precedendo justa causa. 

Assim é justa causa haver litígio sobre os bens dos 
. testadores, ou outro qualquer impedimento que eviden

temente tenha impossibilitado a execução dos testamentos, 
nãg provindo elle da culpa, móra, ou negligencia dos 
testamenteiros. (Ord., liv. I•, tit. 62, §§ 2o e 17, art. 34, 
§ 1" do Dec. n. 834, de 2 de Outubro de 1851). 
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§ 180 
Devem os Juizes de Direito em corre1çao revogar a& 

prorogações concedidas sem justa causa. (Art. 34, § l o do· 
Dec. cit.) (59) 

CAPITULO XIV 

DA EXHIBIÇÃO DOS TESTAMENTOS 

§ 181 

Compete ao Juizo da Provedoria mandar ex offici(} 
intimar o testamenteiro para exhibir dentro ele um prazo 
o testamento que se prove ter evidentemente em seu po
der, sob pena de prisão. (Corrêa Telles, Dig·. Port., vol. 
3°, ns. 1829 e 1830 ; Peg. á Ord., li v. l 0 , tit. 50; Dec. n. 
834, de 2 de Outubro de 1851, art. 34, § 2 in fine). (60) 

(59) T. de Freitas, na Consol. das Leis Civis, art. r 103, nota 
3, diz que a Ord., liv. r 0

, tit. 6z, facilitava as prorogações mas o 
Regim. do Desemb. do Pai,' o de r6 de Setembrô de 1586, art. II 7, 
prohibio que se déssem esperas para cumprimento dos testamentos, 
concedendo-se sómeP.te por vontade régia, precedendo justa causa. 
(Repert. verb. Desemb ., vol. · z0 , pag. 42) . O Alvará de 2 de Ou
tubro de r8n determina que se deve conceder só em casos de 
absoluta necessid-ade, porquanto intere~sa ao bem publico a brevi
dade da execução das ultimas vontades. 

(6o) Julgamos com os praxistas citados que se póde impôr a 
pena de prisão considerando-se como um dépositario, contumaz e 
em móra, de uma escriptura tão importante confiada á sua guarda, 
podendo constituir a falta de exhibição o facto de sonegação do 
testamento, crime contra a propriedade alheia, visto que um testa
mento representa uma universalidade de bens, que pelo facto do 
testamento não revogado, ipso jure passa para o domínio dos her
deiros instituídos, que com a sonegação ficarião. sem a sua proprie-

. dade. O C0d. Cri~inal Portuguez, arts. 272 ~ 273, § 4, considera 
o facto da sonegaçao-abuso de confiança,-v1sto que é um abuso 
de confiança todo o facto de se appropriar, desencaminhar, sonegar 

·· ou não dar conta de cousa entregue ao agente por qualquer titulo, 
ou para qualquer fim, com obrigação de restituir expressa ou suben
tendida, sendo crime qualificado quando o autor é testabent~iro e 
pratica o facto em prejuízo dos herdeiros e legatarios da successão. 
O Direito Romano considerava o facto da sonegação como crime de 
falsidade, e assim o Direito Portuguez antigo . 

. A Relação Ele Porto Alegre, em 2 de Julho de 1875, Direito, 
vol. 8, pag. 362, fundando-se na regra neroine fraus sua patrocinari 
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§ 182 
Compete ao Juizo da Provedoria deferir a requisição 

legal ele qualquer testamento em original, archivado, para 
-alg·uma acção crime ou cível de falsidade, devendo ficar 
em seu lugar traslado. (Ord., liv. l u, tit. 62, § 8• ; C. Telles, 
Dig. Port., vol. 3a, n. 1829; art. 41, § 2• do Dec. n. 834 
·de 2 de Outubro de l8vl ; li v. 1•, § 3", Dig. de tabul. exhib.; 
Peg. 2 for., cap. 19 n. 113; C. Telles, Doutr. das Acções, 
:~ 236; Direito, vol. XV, pag. 670. Vide §§ 69 e 70.) 

CAPITULO XV 

SONEGAÇÃO DOS TESTAMENTOS 

§ 183 
Compete aos Juizes da Provedoria e aos de Direito em 

·Correição suspender e responsabilisar o escrivão que so
negar algum testamento. (Ord., liv. 1•, tit. 62, §§ 8 e 9; 
Lei ele 7 de Janeiro de 1692; art. 34, § 2 do Dec. n. 834, de 
2 de Outubro de 1851; Chauveau, vol. 2•, pag. 330, cap. 22). 

§ 184 
O facto ela sonegação de um testamento constitue 

um crime. (61) 

CAPITULO XVI 

REGISTRO DOS TESTAMENTOS 

~ 185 
Compete ao Juizo da Provedoria mandar intimar ex 

{)fficio, ou a requerimento de parte, ou do Promotor de 
Resíduos, o testamenteiro, no caso de não apresentar o 
testamento em seu poder a registro dentro de sessenta 
dias, a contar da morte elo testador, afim de trazê-lo a 

. dehet, estabelece que é razão de nullidade de um testamento a pro~a, 
ainda que testemunl~al, da existencia de outro posterior revogatono, 
supprimido pelo herdeiro instituido no primeiro. 

(Direito, vol. r6, pags 308 e 309). 
(61) A subtracção de um testamento - suppressão e falsidade 

do te~tamento constituem os crimes previstos nos arts 333· 326, zs8, 
259 e z6o do Codigo Penal. Vide § 62 . 
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registro no prazo de tres uias, sob pena d.e desobediencia, 
perda da vintena e custas. (Ord., li v. 1 o, tit. 62, §§ 8 e 
9; e §§ 30, 4°, go e 11 ela Lei de 7 de Jane~ro de 1692). 

§ 186 
Devem os Juizes de Direito em cprreição proviclenciar 

sobre os testamentos não registrados. (Art. 34, § 2° do 
Dec. n. 834, de 2 de Olltnbro de 1851). 

A bem da fiscalisação d0 reg_istro devem exig·ir : 
1." Das repartições fiscaes ·competentes uma relação 

dos testamentos neUas inscriptos, afim ele conferir a se
bredita relação com o livro de registros e testamentos 
apresentados. (Art. 43 do cit. Dec). 

2." Do Escrivão ela Provedoria uma relação em du
plicata dos testamentos apresentados para serem regis
trados até á sua data, com declaração elos nomes dos tes
tadores e testamenteiros e suas · resielencias, nome do Ta
bellião, data em que forão feitos e abertos e tempo desi
gnado para contas. (Art. 30 do cit. Dec). (62) 

CAPJTULO XVII 

BENS DAS TESTAMENTARIAS 

§ 187 
Compete aos Juizes Proveçlores e de Direito em correi

ção, providenciar sobre a conserv~ção, administração e 
aproveitamento dos bens dos testadores. (Art. 34, § 4° do 
Dec .. n. 834, de· 2 de Outubro ele 1851). 

§ 188 
I . 

Cor,npete aos J u.izes Provedores e ao de Direito em 
c9rrei<~;ão sequestrar os bens elos testadores havidos clirecta 

(ó 2) A Lei de 7 de Janeiro de 1692 concedia o registro gra
tuj.to ao testamenteiro se elle dentro de dous mezes depois da morte 
d~' te~tador apresentava ao registro o testamento em seu poder; se 
era citado devia p:tgar as custas e a metade da cópia, e se a citação 
era accusada em audi~ncia pagava as custas por inteiro . . (C. Telles , 
Dig. Port., vol. 3°, ns . 1827 P. r828). A pena pecuniaria de vinte 
cru~ad.os, metade para o denunciante, e outra para a Camara Mu
nicipal, está em desuso, e nem o Juiz tem pelo regimen actual poder 
arbitraria ele pôr penas. (T. de Freitas, Consolid., art. 1092, nota 4a.) 
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ou indirectamente pelos testamenteiros, :communicando 
taes factos ao Promotor Publico para que promova a ac
ção crime competente, providenciando sobre a annullação 
de taes compras em o juizo commurp. por intermedio dos 
Promotores dos Resíduos. (Ord., liv. 1°, tit. 62, §§ 7° e 38; 
arts. 32, § 6' e 3í, §§ 4'' e 5' do Dec. n. ~34, de 2 de Ou
tubro de 1851 ; Cocl. Civ. Port. art. 1562, § 3' .) 

Compete a esses juizes sequestrar, e fazer tornar á 
herança os bens de raiz pertencentes ao testador achados, 
dentro do prazo de quarenta .(l.nnos, ·em pode:- dos testa
menteiros. (Ord., liv l o, tit. 62, §§ 22; art. 35 do cit. Dec. 
n. 8341. 

§ 189 
Compete aos Juizes Provedores, e aos de Direito em cor

reição, sequestrar os bens das testament.arias havidos ille
galmente pelos Escrivães da Provedoria, e q uaesquer offi _ 
~iaes do Juizo, procedendo cont.ra elles criminalmente 
(Ord., liv. 1°, tit. 62, §§ 7" e 38 ; art. 32, § 6' combinado 
com o art. a4, §§ 4° e 5" do Dec. n. ~31, de 2 ele Outubro 
de 1851). (63) 

§ 190 
Compete aos Juizes da Provedoria deferir, q uandt) Juizes 

do inventario, a venda em hasta publica dos bens lan
çados ao testamenteiro para, com o seu producto, cum
prir o testamento, pagando os legados, dividas passivas, 
e prestando contas em Juizo. (Guerr., trat. liv, 4·', cap. 
6', ns. 141 e 146 ; C. Telles, Dig. Port., vol. 3', n. 1836). 

CAPITULO XVIII 
DO RESIDUO 

§ 191 
Compete ao Juizo da Provedoria julgar para o rest

cluo e fazer efiectiva a sua arrecadação. (6±) 

!63) Os Juizes de Direito em correição usarão de iguaes medidas 
quanto aos Juizes Provedores inferiores quando, com violação da 
lei, adquirem taes bens, ainda que em praça publica, por interposta 
pessoa. 

(64) Resíduo vale o mesmo que restante, significa tudo aquill o 
que fica, sobra ou n:sta. 
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§ 192 

Constitue residuo para ser entreg·ue á Fazenda Na
-cional (Lei de 4 de Dezembro de 1775; .Alv. ele 26 de 
Agosto de 1801; art. ·35 do Dec. n. 834, de 2 ele Outubro 
<le 185'1) : 

Os Jurisconsultos Romanos entendi·ão por esta palavra especial
mente aquelle resto de dinheiro, que de maior pomma ficava sope
gano na mão do administrador dos dinheiros publicas, o. que era · 
um crime distincto de simples furto ou peculato, e se chamava pto
pi'iamente crime de resíduo, àe que falia L. 4a, S 3°, liv. 9°, Dig,. 
ad leg. Jut. de peculat. t! sacrileg. Em Portugal, resíduo, ora se to

'mava pela casa do Juizo e Tribunal dos Resíduos, composto de 
Provedor, C:mtador, ReceLedor e Escrivão, ora pelos dinheiros pu
blicas restarl'es de maior somma na mão do administrador delles, 
ou pelo réstante dos legados, heranças e obras meritorias, que o 
testador não applicou, e que deixou em peito e arbítrio dos testa
menteiros (Dissert. app. ás obras de 1\'Iello Freire). A expressão 
resíduo involve, bra a idéa de uma renda, ora, geralmente, a idéa 
de uma pena imposta aos testamenteiros que não cuinpren1 o tes
tamento inteiramente, deixando algttmacousa (Jor cumprir, havendo então 
resíduo, isto é, resto da exe.::uçi'ío do testamento que não foi· cumprido; 
ou quando violão os seus deveres de administradores do alheio, casos 
em que o resíduo é a pena :-do dobro da valia das cottsas pertencente,· 
á jazmda dos testadores, que os testamenteiros comjnassem para· si ou 
para oZttrem ;~o tresdobro em qZte são condemnados no caso de perjurio;. 
a pena da perda da vintena; ou quando jazem despezas illegaes e não con
formes ao testamento, caso em que tem de indemnizar e repàr; emfim, 
quando são negligentes, culposos e prevaricadores, presumindo-se 
que dos bens dos testadores, como da maior somma em poder dos 
admini~liradores publicas entre os Romanos, alguma cousa fica, sobr;~. 
ou resta em suas m~ os, com degr<tdação e infamia que acerc<ío os 
que iazem de uma testamentaria lzerança para si, muitas vezes dila
pidando o que pertence aos orphãos, viuvas, pobres, casas de ca
ridade, abusando como que sacrilegame;:;te ela vontade dos mortos_ 
Assim, com o correr dos tempos, como essas indemnizaçôes e penas 
pecuniarias erão arreç:adadas para um ~m pio como erão para a 
redempção dos captivos, em regra, começou-se a dizer-julgar para 
o resíduo, como applicar taes indemnizaçõe~ e p·enas a bem da 
Nat;ão, ou do cumprimento dos testamentos, cuja. exec uçao interessa 
tanto ao bem particular como ao publico. Dissemos que o resíduo 
in volve a idéa de uma renda, assim resíduo se diz : -o producto 
da renda dos bens de raiz dos testadores, que até quarenta annos 
forem achados em poder elos testamenteiros e nos casos expressos 
r.o art. 35 do Dec. n. 834, ele 2 de Outubro de 185I, constituindo uma 
renda que deve ser entregue á Fazenda Nacional. 
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1", o producto da venda dos bens de raiz e rendi
mentos, pertencentes aos testadores, que até quarenta 
annos f6rem achados errl poder elos testamenteiros (Or"d· 
Iiv. 1 ~, tit. 62, § 22); 

2 ', o clobro da valia de cou as pertencentes á fazenda 
elos testadores, que os testamenteiros comprassem para si 
ou para outrem (Ord. cit., § / "); (65) 

3 ·, as duas partes elo tresdobro em que fôrem con
demnado. os testamenteiros, no caso ue perjurio (Ord. 
liv. 1", tit. 62, § 21 ) ; 

4·•, a perda elo premio ou v intena, quando os testa
menteiros não acudirem á citação· para a prestação das 
contas, ou, acudindo, fôrem ellas glosadas por illeg·aes, 
não conformes ao testamento, ou por terem sido feitas 
depois da citação. (Ord. cit., §~ 12 e 14). 

(65) A Ord diz. que a venda será nenhuma, voltando as co usas 
compradas á fazenda dos testadores d'onde sahirão (aos seus her
deiros), e perderá o testamenteiro o dobro da valia para o resíduo, 
sendo tiradas de seu poder (seq uestradas). 

O residao é renda da União. Art. 32 n° II da ;Lei n° ,221, de 
20 de Novembro de 1894-impressa na Gaz. Jurid. do Estado, vol. 
j, pag. 268. 

O testamenteiro, que directa ou mairectamente, como qualquer 
administrador do alheio, houver para si, ou por acto simulado, em 
todo ou parte, propriedade ou effeitos, em cuja administraçiío, dis
posição e guarda estive:, ou deva intervir em razío de .seu officio, 
ou entrar em alguma especalaçj o de lucro ou interesse relativamente 
a taes bens, deverá ser criminalmente punido. (Ord., liv. 1°, tit. 62, 
S 12; Resolução de 21 de Maio de 1821; Regul. Cornmercial n. 
737 de 25 de Novembro de r8so, art. 549 § z0 j. Devem taes bens 
ser sequestrados, e por acção annulladas as vendas feitas . (Dec. n. 
834 de 2 de Outubro de 1851, art. 34 § 4°; Consolid. das Leis, 
T. de Freitas, arts. 585 e§ 4°, 595, § 5'\ 596 § 5°, e n~ta 11~) . 
T. de Freitas diz que, depois da promulgação do Cod. Crimmal, nao 
éra mais applicavel a perda do _dobro da valia de bens a bem do 
resíduo. (Art. r rr7, not:1 s.a) E justa censura que faz sobte essa 
opinião o Conselheir'o Rebouças em suas Observ. á CoDsolid. quando 
declara que semelhante pena civil niio se achava revogada pelo Cod. · 
Criminal de r83o, não sendo mais que urna multa civil pela falta d? 
cumprimento de um dever. O Regulamento das Correições não consi
derou revogada a pena da perda do dobro da valia de bens, bem 
como a de tresdobro, no caso de perjurio . 

.. , 
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§ 193 

Devem os .Juizes Provedores arrecadar e mandar 
remetter ás repartições fiscaes competentes as quantias 
a que tiver direito a Fazenda Nacional, juntando-se aos 
autos conhecimentos da entrega. (Art. 35, § 4o do Dec. n. 
834, de 2 de Outubro de 1851). 

§ 194 

Constitue resíduo para ser a·p.phcado ao cumprimento 
elos testamentos : 

1°, as rep_osições e indemnizações a que são obrig·ados 
os testamenteiros, quando as despezas forem glosadas: a.) 
por illegaes: bl não conformes ao testamento; c) 
por terem sido feitas depois da citação para a prestação 
de contas (Ord., liv. 1", tit. 62, §§ 12, 14 e 23). (66) 

2o, a terça parte do tresdobro em q~e forem condem
nados os testamenteiros, se perjurarem. (Ord. cit., § 21). (67) 

--- -
(66) ' A Ord. § 12 · diz « O Juiz , de~erá -examinar as clausulas 

dos testamentos e codicillos, e as clespezas feifas. Se achar que têm 
tudo despezo, e nas prop?ias cousas declar-adas 110 testamento, isto é, 
se tem cumprido todas as verbas do testamento, lhes mandará 
pas&ar quitação; levando • em conta tudo q.uanto bem despendêrâo 
até o tempo que forem citados par'a as contas,. porque as despezas 
feitas depois. da citação as lzaver."Jo como St!:IZ -10 fossem feitas, e. fará 
os testamenteiros entrarem com essas quantias a bem do cumprimento 

. do testamento. Julgará o Juiz então tudo que ainda tivl!rem por des
pmder, tudo qtte mal despenderão depois de citados, para o r-esíduo. 
Assim fará entrar . os testamenteiros com taes quantias glosadas, e os 
condemnará, alem d'isso, na perda da vintena e custas. » 

(67) A Ord. dispõe que serão cridos os testamenteiros por seus 
juramentos até á valia de dous mar~os de prata, ou por ditos de 
duas testemunhas dignas de fé em toda a dita conta, não passando 
cada addição de seiscentos e cincoenta réis. E se os Provedores 
reconhecerem perjurio pagaríio em tresdobro o que assim falsammte 
;itrarem que tinl1ão despezo, do qual se cumprirá a vontade do tes
tador, duas partes se arrecadancio para o resíduo ; e, se houver de
nunciante, haverá a metade das duas partes para o resíduo. O Regul. 
n. 834 cit. modificou a partilha do tresdobrc>, mandando reverter 
duas partes a bem da Fazenda Nacional, e outra a bem do cum
primento do testamento. 
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§ 195 
A arrecadação do resíduo será effectuada na Prove

doria, onde haverá livro proprio para nelle se lançarem 
os nomes dos testamenteiros, e os das localidades, em que 
estes residem, o valor das quantias arrecadadas, remet.tidas 
ás repartições fiscaes e applicadas ao cumprimento dos 
testamentos, com as datas da arrecap.ação e ·sa:h)d-as das 
clitas quantias. (Art. 35, § 3• do Decr. n. 834, de 2 de 
Outubro de l85l ). 

CAPITULO XIX 

DA VINTENA 

§ 196 
Compete ao Juizo da Provedoria arbitrar o premio ou 

vintena devida· aos testamenteiros. (Alv. de 23 de Janeiro 
ele 1798; art. 37 do Decr. n. 834, de 2 de Outubro de 1851 e 
Decr. n. 1405, de 3 de Julho de 1854). 

§ 197 
A vintena não poderá exceder de cinco por cento 

deduzida sómente da terça quando houver ascendentes 
ou descendentes, e de toda a fazenda liquida, em outros 
casos. (Art. 2" do Decr. n. 1405 cit.) . 

§ 198 
A vintena é paga, deduzidas as dividas passivas. 

despeza do funeral e bem d'alma, e não da massa geral 
dos bens (Alv. de 23 de Janeiro de 1798; art. 37 do Decr. 
n. 834 cit.) 

§ 199 
Não vence o testamenteiro o premio marcado na lei : 
l o, quando o testador, em sen testamento, marca o 

premio de .sua administração expressamente; 
2", quando é herdeiro ou legatario; 
3 ', quando incorre na perda do premio. (68) 

. (68) A vintena é paga pro labore et atlministratio,ze, é paga pelos 
bens da herança ; e não são bens da herança sen l o aquelle~ que 
ficão, pagas as dividas e despezas áa herança (deducto cere alieno); 
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. § 200 
Quando as dividas passivas abranjão todos os bens . 

da herança, devem os credores, neste caso excepcional, 
pagar o premio sahindo este de tod_os os bens para que 
o testamente_iro não fique se.tp. ,remuneração, em beneficio 
dos quae~ trabalhou. (Nov. G.az. dos T?'ib., n. 251). 

§ 2Ql . . : 
O premio deve ser arbitrado attendendo-se :· 
a) á quantia da herança; 
b) ao trabalho da liquid~ção; 
0) ao costume do lugar. 
(Dec. cit., art. 1°.) (69) 

e, a tirar~se de todo o monte, viria o herdeiro a pagar a vintena do que 
não herdou, ·e á custa dos bens que por direito lhe pertencem. Para se tirar 
parte proporcional dos herdeiros e dos credores, estes nenhuma obri
gação têm de pagar, visto que a herança tem bens para indemnizar. 
(N(lv . Gaz. dos Trib n. 251). O ait. z0 do Decr. n. 1405, de 3 de 
Julho de 1854. diz ex[Jressamente que o ref~rido premio deve ser 
deduzido de toda a fazenda liquída. O premio é contado sobre o valor 
de todos os bens, e assim comprehendendo a·; divid:1s activas; quanto,· 
porém, ás reconhecidamente perdidas, julgamos que sobre ellas não se 
deve contar a porcentagem; porquanto viriJo os herdeiros a pagar por
centagem do· que não herdão, e não teria o testamenteiro parte nas 
perdas ; e sómente este deve ter direito á porcenta15em no caso de 
cobrança de taes dividas reputadas incobrayt::is. O Tribunal do Com
mercio da antiga Córte no regulamento e tabella, marcando as com
missões devidas aos curadores fiscaes e depositarias das massas fal
lidas, em rz de Setembro de r855, exceptuou do calculo das porcen
tagens as dividas activas perdidas. 

Não tem direito a porcentagem o testamenteiro a qt.:em em tes ta
mento foi deixado premio de administração (Accord . daRel. de 
Ouro-Preto, 30 de Outubro de r 883; Resenha Jurídica Mineira, de 
Abril de r884, pag. 2 r8.) O premio deixado ao testamenteiro é tido 
como legado. T. de Freitas, Test., nóta 302 ao art. 172, diz que o 
testamenteiro nãó póde renunciar o premio e optar pela vintena e 
ainda c.om o escandalo de se lhe arbitrar maior vintena que a arbi
trada pelo testador (Direito vol. 8, pags . 22 e 30 - Accordam da 
Relação de .Ouro Preto, de .30 de Outubro de r 883 , Resenha Juri-
dic!l de 1884 n. 4 pag. zr8.) . 

(69) No arbitramento devem ser ouvidos o Promotor dos Re
síduos, fisco e he r.deiros que podem ser prejudicados. Nesse arbitra
mento o juiz não pode ser arbitraria prejudicando ou favorecendo 
o testamenteiro, marcando maior ou menor porcentagem, sem respeitar 
as regras determinadas, d(!v,endo considerar como regra capital o 
trabalho da testamentariá; ' porquanto, sendo o premio um salario 

1 
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§ 202 
Póde-se appellar do arbitramento e usar dos mais 

recursos legaes, quer quando excessivo, quer quando 
diminuto. (Dec. cit., art. l ", in fine; Ord., li v, 3°, tits. 16, 
17 § 5 e 78 § 2). 

§ 203 
Dey,em ser separados bens para pagamento da vintena 

no Juizo do inventario. · (70) 
dos serviços do testamenteiro, deve ser o preço justo e exacto d ~ 
seu trabalho, levando-se em conta o valor da herança. Temos visto 
marcar-se a maior porcentagem a testamenteiros, cujo unico trabalho 
é encommendar missas e fazer entrega de pe;quenos legados, tendo 
recebido do testador~ antes de fallecer, objectos de valor doados . 
Nesse caso, intimado aos herdeiros o arbitramento, devem recorrer 
delle, porquanto a porcentagem maior importa diminuição de sua 
herança, e um favor illegal em seu detrimento. 

(7 o) Devem ser separados bens para pagamento da vintena ao tes
tamenteiro, e para indemnização de despezas por elle feitas, em o 
juizo do inventariq, onde se costuma separar bens para prestação 
das contas testamentarias, embora seja da competencia do Juizo dos 
Resíduos o prévio arbitramento da I?Orcentagem, .na fórma do art. 
1° do Dec. n. 1:405, de 3 de Julho de 1854· Arbitrada a vintena, 
devé-se juntar aos autos do inventario a certidão do arbitramento, 
constando Q despacho do Juiz dos Resíduos para• se attender em o 
acto de partilhas, deduzindo-se, no caso de herdeiros forçados, legi
times ou naturaes reconhecidos legalmente, da terça; e· oos outros 
casos, do monte liquido. O arbitramento deve correr em separado 
do inventario, visto que é causa summarissima que dá lugar a re
cursc-s ; e seria, correndo nos autos de inventario, um enxerto, po
dendo o Juiz, para arbitrar mui bem informar-se á vista do testa
mento e documentos presentes . Admittir-se o juiz do inventario como 
competente para arbitrar, feria-se a competencia · do Juizo dos Re
síduos reconhecida pelo cit Dec. de 1854, na hypothese de não ser 
o juiz do inventario o Juiz Provedor dos Resíduos. Existe, porém, 
em alguns fôros a praxe de ser arbitrada a vintena nos proprios 
autos de inventario, onde realmente :::onsta 0 exacto valor dos bens, 

e onde se tem de deduzir a mesma calculando-se a terça, da qual 
se deduz no caso de haver herdeiros necessarios, e nos outros casos 
do monte liquido. Taes bens separados devem ir á praça, afim de 
serem arrematados, para, com o seu producto, se pagar ao ~esta
menteiro,. Se os bens em praça maior lanço dão que o da ~vahação, 
o excesso faz a bem dos herdeiros, e não do testamenteiro, para 
augmentar-lhe a vintena já anteriormente arbitrada •. Sustent~o ~lguns 
que, sendo maiores os herdeiros·, podem consentrr na adJU~iicação 
independente de- irem os bens á praça, ficando o testamenterro r:om 
elles. Parece não haver fraude, visto que, sendo. tod0s os he~de~ros 
maiores, e com capacidade civil podem renunciar os 9eUS due1tos 
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§ 204 

Perderá o testa,rp.ent~ir.> a vintena : 
I o, se, notificaçlo, . não levar ao registro o testamento 

em seu poder cle_ntro do prazo ele tres aias (L. de 7 ele 
Janeiro ele 1692. § 5o; Ord., liv. l o, tit. '62 § 9") ; 

2o, quando, tendo sido citado para a prestação de 
contas, não acudir á citação (Ord. cit.; Regul. . n. ~34 

. I ' 
de 2 de Outubro de 1851. art. 35); 

· 3J, quando acudindo, forem as despezas glosadas por 
. illegaes, não confo~mes ao testamento, e feitas depois da 
citaç.ão para prestação de contas 10rd., liv. lu. tit. 6:2, 
§§ 9, 1:2, 14 e 23, , art. 351 § 1 o do Dec: cit.) ; 

4°, quando não. inscrever a hypotheca legal que cabe 
á mulher .casada sob1·e os immoveis d? marido ,para ga
rantia elos bens provenientes de testamento, do qual é 
executor, deixados com clausula de não serem commu-
nicados ; · ' · " 

5o, quanclo não .requerer a inseri pção . d~ hypotheca 
legal elo m@nbr 'ou 'interdicto, proveniente de legado ou 
herança. instituídos em testamento, de que é executor, se 
dentro d'e tres· mezes, contados do registro, não estiver a 
mesma hypotheca inscripta pelo tutor, curador ou parente 
do menor ou interdicto (Arts. 174-l71:l-187 e 192 do De-

. ereto de 2 de Ma:io de 1890-no 370.); ' · 
ôo, Quarido removido por prevaricador e negligente, 

não podendo vencer. premio por sua má administração. 

e domínio que em si têll,l ; mas a adjudicação encontra obstaculo 
na expressão e fo:ça litteral da Ord., liv. 1°, tit. 6z, § 7°. Na hy
pothese de haver menores ou inter<ilictos, cessa toda 'a questão, devem 
necessariamente os bens ir a praça e o producto ser entregue aos 
testamenteiros p,ara pagamento da vintena, dividas passivas, legados 
é mais despezas que hajão feito, desembolsando seus proprios,dinhei
ros . Em todo o çaso, a seguir-se a opinião da possibilidªde .da 
adjudicaçúo na ·primej,ra hypothese, deve o testamenteiro pagar o 

· imposto de transmissão de propr.íeqade, sendo bens de raiz adju
dicados. Vide Oleg:~rio, Prat. das Corrâçôes, pag. 416 e Mafr~, 
furispr. dos Tribunau, verb, Virztenll. 

. ' 
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§ 205 

Não se póde pagar vintena, adjudicando-se ao testa
menteiro immoveis contra a disposição da Ord. liv. l tit. 
62 § 7, devendo ser pagá em dinheiro: (Accordam da Relação 
de S. Paulo, 11 de Fevereiro de 1876, -'-Souza Bandeira 
cit., nóta 380.) 

§ 206 

Têm os juizes e officiaes da provedoria porcentagem 
dedusida da vintena perdida, julgada para o resíduo (Ord. 
1iv. 1 t.it. 62 §§ 12 e 23 - e art. 38 do Decr. n" 834, de 
1851. Os antigos regimentos de custas marcavam a por
centagem, não a marca o vigente no Estado, de 6 de 
Junho de 1893. No districto Federal vigora ainda a 
porcentagem - art. 11 letra i do Decreto n.0 2162 de 
g de Novembro de 1895.) 

§ 207 
Os testamenteiros teem direito á vintena mesmo que 

não protestem por ella em começo da administração, não 
havendo lei que exija esse protesto que se costuma fazer 
lógo que é aceita a testamentaria. 

(Decreto de 3 de Julho de 1854-Accordão Revisór 
da Relação do Rio, revista n° 8750, de 6 de Dezembro 
de 1875-no Direito, anno IV, vol. 9, no 3, de 15 de Março 
de 1875.) A razão do 'protesto cessou, pois o officio de 
testamenteiro não é gracioso e g-ratuito, no direito patrio. 

§ 208 
O Juizo do inventario é o competente para decidir 

as questões que se suscitarem sobre o modo de contar 
a porcentagem, embora não o seja para arbitral-a e jul
O'ar ser devida ou não. (Accordams da Relação do Rio, de 
o 
6 de Agosto de 1853 e 20 de Se.tembro de 1850 Nov. 
Gaz. dos Trib. n.os 250 e 138-Mafra, Jurisprud. dos Trib. 
verb. vintena). 

§ 209 
Se ao testamenteiro, que é herdeiro ou legatario, o 

testador deixar a "fintena ou premio determinado, cum-
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pre-se como qualquer outrG> legado (T. de Freitas, Conso
lid. elas Leis Civ:is, art. ll40~nóta 55). (71) 

§ 210 
Não se reputa premio a0 testamenteiro o que fôr de

ixado á sua mulher e filhos. (Consolid. das L. L. Civis' 
art. 1139, nóta 54). 

§ 211 
Não se reputa sem direito ao premio da lei o testa

menteiro, cuja mulher fôr herdeira ou legataria particular 
. de bem;, salvo quando herdeira ou Iegataria universa1, 
havendo communhão ele bens. (72) 

(7 r) Não tem direito a vintena o testamenteiro, a quem se deixo.u 
premio em test:trnento; sendo ai:Juso no fôro deixando o testador 
ao testamenteiro sem declaração de ser em compensação de seu 
trabalho, poder este renunciar legado e optar pela vintena ; e maior 
abuso quando o testador declara caber certa porce:1tagem ao tes
tamenteiro pela liquidação de seu espolio ser arbitrada maior, assim 
s0 / 0 , quando o testador marcou dous por cento. (T . de Freitas, 
ConsoJ.id. das Leis Civis, arts. I 139 e I 140 -Conselheiro Azevedo 
Castro, Nov. Reg. do Imposto de Transmissão, nóta 34, pag . I4 ; 
Ribas, Corisolid., art . 951; C. da Rocha, ~ 723; Gouveia Pinto 
accomodado ao fôro do .Brazil por T. de Freitas, § J7I ; Per. de 
Carvalho, nota 84 ao § 39 ; Miscellanea J uridica - v~rb. vintena ; 
Monte Razo-Nótas Forenses-verb. vintma. Sent. do Supr. Trib. de 
Justiça de 29 de S~tembro de 187 5· O testamenteiro que é legatario 
não póde renunciar o legado e opt:l.r pela vintena. (Direito, vol. 8 · 
pags 22 e 30; Sent. do ~upr. Trib. de Justiça de 6 de Março d~ 
1880 ; Accordão Revisôr âa Relação de Ouro-Preto, 6 de Dezembro 
de I 88z. Testamenteiro, a q,uem se deixa legado com o uni co o nus 
de acceitar a testamentaria nfu, tem direito a vintena (Luiz da Veiga 
Resenha Jurídica Mineira de r 0)· de Maio de I 894 n° 5, pags 270 a 
273-Accordão da Relação tle Ouro-Preto de 30 de Outubro de 
I 883., na cit. Resenha de I 884 n° 4, <r.ag. 2 r 8.- Vide Direito, vol. 
XXII n° r pag. ,41. Em contrario foi julgado pela Relação do Rio 
em 6 de D~zembro de -r875, Direito, vol. 9° n° 4, de Maio de 
r876 - pag. 535· 

(72) O Senr. T. çle Freitas diz que se o regimen fôr de sepa
ração de bens, o marido tem direito a pedir o premio. embora sua 
mulher seja herdeira do testador, nota 54, 3a. ed. Consolid . . cit . ao 
art. n39, pag. 659. Se o regimen é de communhão de bens: su:>tenta 
que o marido não tem direito ào premio, se a mulher é herdeira 
e legataria. Vide.';festam., nóta 301 ao§ J7I, pag. 254. 

Sustentamos em parte opinião contraria á de T. de Freitas, 
Consolid., att. 1139, nota 5, porquanto a lei que declara qúc o tes-
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§ 212 
Se ao testamenteiro, que é herdeiro ou leg·atario, 

deixa-lhe o testador premio, sem duvida que deste não 
pode ser privado, pois a lei só dispõe para o caso em 
que o testador, não dando premio, tem elle de ser arbi
trado pela lei. 

(T. de Freitas, Consolid. da L. L. Civis, nóta 55 ao 
art. ll40, pag. 660, em contrario á opinião no Direito 
vol. 66 no 3 pags. 321 a 326 e Souza Band. cit., nota 380). 

§ 213 
Quando o testador fixa quantia certa de premio ao 

testamenteiro cessa a razão do arbitramento legal. (Con 
solid. cit., notas 54 e 55 aos arts 1139 e ll40). 

§ 214 
Tendo herdeiros necessarios o testador não pode deixar 

vintena alem das forças da terça, J.a qual só livremente 
p6de dispôr. 

§ 215 
Se o testador deixa muitos testamenteiros sem ordem 

successiva e em exercício em commum, se divide a vin
tena entre elles; e, morto um delles, a parte da vintena 
qve lhe cabia accresce aos outros que ficam (Reynos. 
Observ. 55, no 19-Pinh. de test. secção 3" § 4, no 199; 
Ood. Civil Port., art. 1907). 

§ 216 
A renda proveniente da vintena dos testamenteiros 

perdida por sentença, como resíduo, é pertencente aos 

t;1menteiro quando fór legatario ou herdeiro nãO tenha premio, é 
penal, e não póde ter extensão á mulher; e quando esta é legataria, 
ou herdeira não universal, não achamos razão pelo simples facto _de 
doar-se á mulher meieira de · bens privar-se o marido do premiO, 
tendo elle de administrar bens da testamentaria alem dos que tem 
de herdar ~ua mulher, ou de cumprir um testamento, cujo cumpri
mento interessa a todos os herdeiros, podendo lucrar, aléJ? _da mea

ção nos bens legados ou herdados, o premio de sua admtmstra~ ~o. 
O direito que tem á meação dos bens legados á sua mulher nao o 
torna pessoal e directo legatario. Se a mulher é herdeira ou lega
taria universal dos bens do testador, certamente o marido testamen
teiro não cobrará premio á sua mulhet. 

Leis da Provedoria 9 
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cofres da União - art.. 32, II da Lei, n° 221, de 20 ele 
Novembro de 1894. 

§ 217 
Perde o testamenteiro o leg·ado se lhe foi deixado 

-com declaração ele premio de seu carg·o, se não acceita 
a testament.aria. 

§ 218 
O conjuge sobrevivo não tem direito a vintena no in

-ventario do fa,llecido que o nomeou testamenteiro, porque 
-a mulher e marido meieiros, não tem direito em razão 
de sua qualidade ele cabeça de casal, com obrigação de 
fazer inventario e dar partilhas ( Perd. Malheiro, Con
sultas Jurídicas, pag·. 479). Vide nóta 72. 

§ 219 
Não percebem vintena os Curadores dados ás heran-

{,;as jacentes e bens de ausentes. · 
(Art. 79 § 5o in fine elo Decreto no 2433, de 15 ele 

.Junho de 185!3 - Aviso no 415, de 27 de Setembro ele 
1860). Perceb~m ·as porcentagens marcadas nos arts 82 e 
83 do cit. clecr. (Circular no 53 ele 30 de Janeiro ele 1860 ; 
-Orcl. 1).0 449 ele 17 de Outubro elo mesmo anno). 

§ 220 J 

Os premios ou legados deixados l'LOS testamenteiros 
só pagão o imvosto da taxa de heranças e legados, quando 
excedem a vintena. (Resolução de l o de Julho de 1817 ; 
Dec. n. 2708 de 15 de Dezembro cre 1860; Reg·ul. Prov. 
de S. Paulo de 24 de Maio de 1865 ; arts. 13, § 2 do Dec. 
n. 5581 de 31 ele Março ele 1874 e art, 42 § 2' do Dec r·et.o 
Estacloal, no 355, de 14 de Abril de 1896). 

CAPITULO XX 

DO INVENTARIO 

§ 221 

Compete ao Juizo da Provedoria o i.nventario elos 
.bens dos defuntos, que 'eleixão testamento, não havendo 
orphão, menor, ou interdicto interessado ná herança, e 
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não sendo ca o de arrecadação pelo Juizo de Ausentes. 
(Avs n. lll de 27 de Abril de 1849, n. 3 e 5 de No
vembro de 1853; Resol. de 13 de Março de 1844; A vis. 
de 15 de Setembro de 1865 e 2 de Agosto de 1867 ; art. 
83 do Decr. n. 4824, de 22 de Nove:n bro de 1871 - Re
sol. de Consulta do Conselho de Estado de 5 de _-\.bril e 
Avisos 24 de Abril e 8 ele Outubro de 1873; (Lei do Estado 
de S. Paulo n° 18 ele 1891, art. 63 II d; Decr. no 123 de 
1892, art. 124 § 4 II, c e d.) 

§ 222 

A competencia do Juizo da Provedoria para o m-
ventario suppõe: 

1°, testamento feito pelo d.efunto ; 
2", que tenha deixado na terra: 
A) conjug·e, ou herdeiros presentes, descendentes, ou 

collateraes por direito canonit:o notoriamente conhecidos, 
não havendo entre elles orphãos, menores, ou interdictos; 

B) herdeiro pre ·ente instituído nomeadamente no tes-
tamento, não sendo menor, orphão, ou interdicto ; 

C) iestamenteiro presente na terra " que acceite a 
testamentaria; 

D) herdeiros ausentes que tenhão -presentes procura
dores legalmente autori:ados. (Resol. de Consulta de 5 de 
Abr1l de 1873). 

§ 223 

Devem ser feitos o inventario e partilha no fôro com
mum na falta de testamento, e de herdeiros menores, 
orphãos, ou interdictos. (Av. de 8 de Outubro Lle 187.3). 

§ 224 

Deve ser feito o inventario no .Juizo tle Orphão~: 
1", quando houver herdeiros orphãos ou interdictos, 

em cujo numero não se comprenhendem os ausentes; 
2", quando se tiver de começar pela arrecadação dos 

bens nos termos dos arts. I •, 2o, 3• e 20 do Regulamento 
annexo ao Decreto n" 2433 de 15 de .Junho de 1859~ por 
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não existir na terra conj uge, herdeiro instituído, ou tes 
tamenteiro que acceite a testarnentaria. Art. 124-11-§ 6 
letra c do Decr. Est. no 123, de 1892. (73) 

(73) Ba5ta que um só dos herdeiros seja menor, orph ~ o, ou 
interdicto interessado na herança em toda universalidade, ou quota 
parte della, ainda que o menor tenha pai, para que se faça o in
ventario no Juizo de Orphãos. (Borg . Carn., vol. 3°, § 235, n. 14; 
Per. e Souza, nota ro21). Quando o menor, orph!!.o ou interdicto 
fór legatario de cousa certa e determinada, não tem o Juizo de Or-· 
phii os competencia para fazer o inventario, competindo-lhe sóm·ente· 
providenciar a bem da arrecadação de taes !~gados não tendo o menor 
pai; (Per. e Souza cit.; Per. de Carv., Proc. Orph., .cap. 1°, § r 0 ;. 

Av. de 28 de Novembro de 1834, § 2° ; Sent. do Sup. Trib. de· 
Justiça de 20 de Fevereiro de r8s6J, ainda quando sejão os legados 
de quantia incerta remanescente da terça. (Av. de r8 de Outubro
de 1841). Quando fór deixada toda a terça ao menor deverá o Juizo 
de Orphã.os fazer o inventario. tphoebo, parte 2a, dec. 141, n . 8 ;
Pona, Orph. Prat., cap. r0 , n. 19; Caet. Gomes, Man. Pract., parte 
ra, cap. XIV, n. r8, pags 207 e 281 e Lobão, Not. á Mel!., vol. 
3°, tit. 6°, § 11, pag. 381 ). Este escriptor considera a terça como
quota de bens, e como quota da herança; e considera haver esta. 
quando deixada em geral sem especificaçiío de bens. Na verdade.a. 
ter.ça de· uma herança é parte importante da mesma, podendo ser 
em muiro casos superior a heranças em outros inventarias em que 
sejão os orphãos herdeiros interessados; e quando a terça não con
siste em bens cer~os e especificados deve intervir o Juiz de Orphãos 
na factura de inventario para fiscalisação de sua exacta liquidação-

- e pagamento. Se o testador dispõe a herança em legados, e deixa 
o remanescente aos menores, orphãos ou interdictos deve ser feito· 
o in ventario no Juizo de Orphãos, porque esta disposição induz ins
tituição de herdeiro. (Lobão cit., vol. 4°, § r8, pag. 345). Se o tes
tador usa da expressão: - lego a urlÍversalzdade de meus bem,-neste 
caso dá-se ainda instituição de herdeiro. (Lob. cit. § 21). Qual)dO 

. o menor ou orphão fôr interessado como fideicommissario, ou do
natario universal, deve ser feito ainda o inventario no Juizo de Or
phãos (Per. de Carv., nota r '\ cap. r 0 , ra parte; Silva, Ad. Or,d. , 
liv. 4°, tit. 9'), S 93· Quando o menor fór usofrnctuario deve-se· 
considerar como legatario. (Silva cit. n. 40). A menoridade termina. 
aos 2 r annos completos (Resql. de 3 r de Outubro de r 831 ); e, che
gando o orphão a essa idade, fica habilitado para todos os actos
da vida civiL Sobre inventarias consulte-se Prim. Linh. sobre o Proc. 
Orph. de Per. de Carv., Ord., liv. 1°, tit. 88, e liv. 4°, tit. 96, 
Menezes, Juizos Divis., as obras <de Vallasco e Guerreiro, e a moder
níssima obra do distincto jurisconsulto nacional Ramalho-Instituições
Orphanologicad e Notas sobre o Proc. Orphan. de Pinto de Toledo. 
Em vista da importancia da Resolução Imperial sobre Consulta do 
Conselho de Estado de 5 de Abril de r87 3, transcrevemo-la litte
ralmente. 
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cc Ministerio da Justir;a.-Rio de Janeiro, em 24 rie Abril de 
1873.-Levei á presença de Sua Magestacle o Imperador o offi::io 
de V. Ex. de 20 de Novembro do anno pa~sado, sob n. 4, com a 

.cópia do que lhe dirigira o Juiz Proverlor de Capellas e Resíduos 
dessa capital, consultando se compete ao Juizo de Orphãos ou ao 
da Provedoria, em face do art. 83 do Decreto n. 4824 de ::2 de 
Novembro de 1871, fazer o inventario e partilha dos bens dos fal
lecidos com testamento, que ni" o deixarem herdeiros orphãos ou 
interdictos, mas tiverem herdeiros ausentes. 

cc E o mesmo Au;;;usto Senhor, vistos os pareceres do presiden~ 
·da Relação da Côrte e da Secção de Jvstiça cio Conselho de Estado, 
,manda declarar a V. Ex. que, nos casos de herança de defuntos tes
tados, o Juiz de Orph~ os ~6 é competente para o inventario : 

" I .0, quando houver herdeiros oiphãos ou interdictos, em cujo 
numero não se comprehendem os ausentes, conforme se deduz do 
.art. 83 do citado Decreto n. 4824 de :t2 de Novembro de 1871. 

cc 2. 0 , quando se tiver de comec.:ar pela arrecadação dos bens, 
nos termcs do arts. r 0 , 2°, 3° e 20 do Regulamento annexo ao 
Decreto n. 2433 de 15 de Junho de 1859, por não existir na terra 
.conjuge, herdeiro instituído ou testamenteiro que a~~ite a testamentaria. 

« O que V. Ex. fará constar ao Juiz Provedor de Capellas e 
.Resíduos dessa capital. 

« Deus guarde a V. Ex.-Manotl Alltonio Duarte de Azevedo. 
-Sr. presidente da provin.cia do Maranhão. 

PARECER A QUE SE REFERE O AVISO 

c(Senhor. -Mandou Vossa Magestade Imperial, por Aviso de 
19 de Março do corrente, que a Sec, ão de Justiça do Conselho de 

.:Estado consultasse com seu parecer sobre o incluso officio do Juiz 
Provedor de Capellas e Resíduos da capital do .Maranhão, em o qual 
consulta a que juizo pertencem, á vista do art. 83 do Decreto n. 
-4824 de 22 de Novembro de 1871, os inventarias e partilhas dos 
ben de defuntos testados que n1i.o deixarem orph:ios ou · interdictos, 
mas tiverem herdeiros ausentes. » 

O officio referido é o seguinte: 
cc Juizo da Provedoria de Capellas e Resíduos da comarca da 

.capital do Maranhão, 19 de Novembro de r872. · 
« lllm. e Exm. Sr.-Tendo- se suscitado ctuvidas no foro desta 

capital, onde exer<;o a vara especial da provedoria de capellas e 
resíduos, sobre o juizo competente, depois da novíssima reforma · 

judiciaria, para os inventaries de bens de fallecidos testados que · 
deixarem herdeiros ausentes, não os havendo orp)lãos ou interdict?s.; 
e reputando de grande utilidade par-a prompta e regular admmr- · 
stração da Justiça, dissipar a hesita<; ao das partes e previnir <?S con

:flictos, que DO correr do tempo teri:io naturalmente de sobrevir, me
diaute uma declaração do poder competent~, que, fix~ndo o ~e~tid.o 
.e alcance da disposi <; ão controversa, estabeleça a lmha dlV!sona · 
-das attribuições da provedoria e do ju'zo de orphãos, tomo a ôeli-
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berat;ão de me d:rigir a V. Ex. para que se .di8ne de submetter á 
decis .•o do go,·erno imperi~ l a seguinte consulta c9m a exposição 
constante do presente officio. 

« Em face do art. ·s3 do Decreto n. 4824 de 22 de Novembro 
de r87 r, a que juizo pertence fazer o inventario e partil11a tios bens 
dos fallecidos com testRrnento, que não deixarem herdeiros orph:im. 
ou interdictos, mas tiverem herrleiros ausentes? 

c< A duvida. nasce de entenderem alguns que, além do ca>o de· 
menores ou interclictos herdeiros. deve a coril.petencia da provedoria 
para os inventarias de heranças testamentarias soffrer a restricçáo pro
veniente das attribuições conferidas ao juizo de orphãos, em relação 
ás causas de ausentes por leis e regulamentos anteriores; parece-me,. 
entretanto, evidente que, sendo tambem fundada em lei a compe
tencia privativa de5se juizo para as camas dos oq)h .:ios e interdictos. 
não fana o art. 83 citado excepç:!O unicamente dos herdeiros destas 
duas especies, em nenhuma das quaes se comprehendem os ausentes,. 
que nunca na linguagem jurídica for .:io chamados orphã.os ou inter
dictos, se n ão fosse intenÇ,lú do legislador subordinar á regra geral 
da competencia da provedoria o inventario · e partilha dos bens de 
defuntos que deixassem testamento e herdeiros ausentes; o que não· 
é para estranhar, visto que se tem entendido qu_e os regulamentos 
expedidos pelo ~;overno ·para a execuç·i.o das leis ' e em virtude de 
autorisação destas .formão um complemento das mesmas leis, que· 
participa de sua força obrigatoria e de mais effeitos. . 

(< Deus guarde a V. Ex.-Illm. e Exm. Sr. vice-presidente da. 
província, desembargad0r José Pereira da · Graça.-0 juiz de direito,. 
Antonio Augusto da Silva. >> 

O conselheiro director gemi da secretaria deu o segui•nte 

PARECER: 

« Não tem fundamento a duvida suscitada pelo Provedor do"' 
Resíduos da ~apita! da provir-1cia do ·Maranhão. » 

Diz o art. 83 do regulamen to annexo ao Decreto n. 4824 ele· 
zz de Novembro do anuo passado: 

c< O mventario e partilha dos bens de defuntos, · que deixarem 
testamento, sem hen;leiros, orph:ios ou intedictos, é da competencia. 
do Juiz da Provedoria. 

« Na falta de testamt-nto e de herdeiros, orphãos ou interclictos. 
será feito o inventario pelo juizo commum. 

'' Per argumento. entende aquelle magi~trado que, fallecenclo· 
alguem com testamento, se houver ausentes, o inventario e partilha 
d0s ·ben~ deve pertencer igualmente ao Juizo da Provedoria. 

'' N: o p0dia, porem, essa d isposiçilo, méramente regulamentar 
e generica, derogar a lei e~pecial de 13 ele Novembro de r83o, que, 
extinguindo a pwvedoria de defuntos e· ausentes, attribuiu ao Juizo 
dos Orpbâos a arrecadaç:io e aclministraçfi.o dos bens ele ausentes. 

Parece-me pois, que se deve resolver negativamente a duvida 
apresentada pelo Provedor dos Resíduos da capital do Maranhão. 

Directoria Geral, 13 de Dezembro de r87z_. -A. Fleury. 
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O Presidente da Relação da Cõrte opina pelo modo·, que ·consta 
do offlcio ·que se segue : 

« N. 25o . .:.....·se~retaria da Relação da Córte, 6 de Março de r873. 
-Illm. e Exm. Sr.-Satisfazendo à ordem · do Ex:m. Sr. Ministro 
da Justiça, que me foi transmittida por V. Eic., ·tenho de dizer o se
guinte, que fará favor de levar ao conhecimento do mesmo Exm. Sr.: 

« A disposição do art. 83 do Regulamento n. 4824 de r87 r 
determina a necessidade de combinar as suas rli~ posições com as dos 
arts. 1° e 3° do Regulamento .n. 2433 de r859, que regula a com
petencia do Juiz de Ausentes. 

« Com effeito' da combinaç:lo desses artigos resulta qu~ a com
petencia da provedoria suppõe a existencia do testamento; deixando 
o testador na terra: 1° conjuge, ou herdeiros presentes, descend.entes 
ou cotlateraes dentro do 2° gráo por direito canonico, notoriamente 
conhecidos (citado art. 3°, § r. de Regulamento de r859 ), mas 
não havendo entre elles orphãos ou interdictos (art. 83 do Regula
mento de 187 r) ;-2° herrieiro presente instituído nomeadamente no 
testamento (cttado art. 3°, § 2° do Regulamento de r859). mas n'io 
sendo orpbão ou interdictu (art. 83 do Regulamento de r87 r) ;-3° 
testamenteiro presente na terra, e que aceit::. a testamentaria (citado 
art. 3° § 3° do Regulamento de 1859) ; - 4° herdeiros ausentes, que 
tenh, o presentes procuradores legalmentes autorisados lcitado Re
gulamento de 1859, art. 3°, § 4°.) Fundo-me 1° em que o Regu
lamento de 1859 não deroga expressamente a jurisdicçío do Juizo 
de Ausentes, e não se pó:ie considerar derogada essa jurisdicç'io 
por meraS inducções j 2° em que O regulamentO de 1871, art. 83, 
não parece ter em vista sen:." o distinguir o Juizo da Provedoria do 
Juizo de Orpbãos, mas n:io falta expressamente do Juizo de Ausentes, 
cuja competencia por consequencia continúa. 

(( A prov<>ito a occasii•o para reiterar os meus protestos de estima 
e consideraçao á pes~oa de V. Ex., a quem Deos guarde.-Illm. e 
Exm . Sr. conselheiro André Augusto de Padua Fleury, director geral 
da. secretaria da justiça -0 presidente interino, Firmino Pereira 
Mo1tleiro . >> 

A Secção de Justiça do Conselho d'Estado concorda com O<; 

referidos pareceres do director geral da se~retaria e do Presidente 
da Relação. 

Vossa Magestade Imperial mandará, porém, o que for mais 
acertado . 

Sala das conferencias da secç~o de justiça do Conselho de Estado, 
em 5 de Abril de r873 .-}osé Tlzomaz Nabuco de Araujo.-Visconde 
de Jn~ruary.- Visconde de Nict/uroy. . 

En tendemo.s dever colligir diversas decisões sobre competencta 
do juiz do inventario. 

Inventario começado no juiz do cível ou da provedoria, tendo 
o inventariado se finado com testamento, deve ser remettido para o 
de orphnos desde que se u:i superveuiencia rle menores interessados 
pelo tallecimento do marido de uma herdeira deixando filhos me
nores devendo-se no juizo do inventario fazer-se quinhãO aos filhos 



-136-

menores representando a m·eação do pae finado, assim. decidia o 
Tribunal de Justiça de S. Paulo por Accordão de 20 de Agosto de 
1895 no aggravo, n° 668, do Rio Claro, aggravante Baroneza do 
Rio Dourados. A especie era esta; - depois de feitas as avaliações 
falleceo Eduardo de Oliveira, casado üO regimen de communhão de 
bens com a herdeira D. Olympia Candida de Oliveira deixando filhos 
menores, sendo remettidos os autos para o juizo de orphãos, visto 
que o direito hereditario de sua mulher se communicou, entrando na 
pósse civil por força da lei e seos filhos menores succederam nó 
direito adquirido á ,meação dos bens do qujnhão materno, devendo 
este ser subdividido ' em duas metades: uma para mãe e outra para 
ser subdividida entre os filhos menores do pae meieiro. Vide Revista 
das Deci~õ~s do Tribunal, vol. de Setembro, pag. zsr - anno r895 . 
Não decidia o Tribunal que a herdeira, filha do inventariado, her
dava por si e por sua propri:t representaç:ío e que depois q.ue recebesse 
sua quota hereditaria que lhe coubesse no juizo.commum, fosse então 
com ella e os dema1s bens deixados pelo . seo marido para o juizo 
oe orphãos onde ahi fizesse delles partilha com seos filhos menores, 
como se vê julgado pelo Superior Tribunal do Estado de Alagôas por 
Accmdão de: 27 de Julho de 1894. - Direito, -vol. 65, pags. q8 
a 183 . No mesmo vol. 65 .do Direi to se vê a seguinte consulta e 
pareceres que sustentam a ultima opinião. Transcrevemos em seguida, 
e recommendarnos a leitura do Accordao da Rela•;ão de S . Paulo 
.de 22 de Outubro de r88o no Direito, vol. XXV r.0 r - anno 9 
- pag. 1:14; mas aqui à hypothese se refere a herdeiro fallecido 
e casado e não a conjpge fallecido de herdeiro, filho do inventariado. 

Incompetencia do juiz de or.-· 
phãos para proceder ex- officio a 
inventario e partilhas ele b~ns entre 
herdeiros maiores, embóra um destes 
herdeiros (viuv,o) tenha orph~ os me-
nores. 

CONSULTA 
No dia Ir de Julho de 1893 falleceu sem testamento nesta ci

dade, Pedro, casado com Maria, sob o regime:; da eommunh.to de 
bens. Os herdeiros de Pedro ~ão os seus filhos todos maiores rle 2 r 
.annos e havidos do seu casamento. Em 4 de Janeiro do corrente 
anno falleceu um genru de Pedro, sobrevivendo-lhe a mulher com 
filhos menores de >eu consorcio. Não se fez ainda inventario quer 
dos bens de Pedro, quer dos de .seu ~~:enro. . 

O quinhj o que a viuva filha de Ped~o tem de receber da •he
rança paterna deve fazer parte dos bens do seu casal. Os herdeiros 
-de Pedro tratam antes de fa'zer amigavelmente inventario e partilhas. 

Pergunta-se : 
O juizo de orphãos é competente para proceder e e.x-of(icio r..o 

i nventario e partilha dos ben5 de l'euro, sendo seus herdeiro; todos 
maiores? 

Maceià, 7 de Abril de r8g4. 
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PARECERES 

I 

Nos termos do art. 83 do Dec. n. 4.824 de 22 de Novembro 
de 187z, é competente o juizo commum para o inventario e ~ar
tilhas dos bens dos fallecidos sem testamento e entre cujos herdenos 
não hajam orphãos nem interdictos. 

Na hypothese da consulta supra os herdeiros ae Pedro, que 
são os seus filho~, são todos maiores ; e o fallecimento do genro de 
Pedro não fez mudar a natureza desses herde1ros, desde que os netos 
não se podem considerar taes, emquanto for viva a mãi tlos mesmos 
netos, filha do dito Pedro. Nesta coniormidade nada tem que ver 
o Juizo de Orphãos no inventario de Pedro, devendo figurar somente 
no inventario do genro do mesmo Pedro, onde ha herdeiros menores. 

Respondo, pois, negativamente á consulta supra. Sub- censura. 
Recife, 14 de Abril de 1894. - Dr. AdolpllC' Cirne. 

li 

Si os herdeiros são todos maiores, não é competente;o juiz dos 
orphãos. 

A questão é si os menores, netos de Pedro, e que já herdaram, 
pelo simples facto do fallecimento de seu pai, uma parte do direito 
que tinha a filha de Pedro em communhiio com seu marido, hoje 
fallecido, "devem figurar no inventario dos bens de Pedro como her
deirns do mesmo. Respondo negativamente. Não é no inventario dos 
bens de Pedro que se deve partilhar entre os netos o quinhão que 
a filha tinha o direito de receber. 

Ella deve partilhar esse quinhão e todos os mais bens de seo 
casal em outro processo . Recife, 14 de Abril de .1894· - Dr. José 
Joaquim de Otivtira Fonseca. 

III 

O Juiz de orphãos não tem competencia para.~ inventario do 
espolio de Pedro, cujos herdeiros são maiores e sttt ptris. 

Não importa que antes de feito esse inventario fallecesse um 
genro. de Pedro, deixando filhos menores . Estes não são herdeiros 
do avô, e sim a mãi, que hoje viuva, representa por si propria e 
pódc, com os demais irmãos e a meieira, regular a partilha como 
melhor entenderem, requerendo simplesmente que seja homologada 
pelo juizo civil. O quinb•ío que ass1m couber á viuva filha de Pedro 
fará monte para o inventario do casal. 

Este, sim, deverá ser processado no juizo orphanologico. 
Santo Antonio de Muriahé (Minas), 30 de Abril de 1894. -

Visconde de Ouro Preto. 
IV 

O Juiz de orphãos só é competente para proceder ex-offtcio ao 
inventano c: p~rtilhas, quando os herdeiros ou alguns. d~lles são me
nores. E' este um principio fundamental de nosso D.re1to. No caso 
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SUJeito, o genro, tendo o sogro failec ido antes clelle, adquirio como 
meieiro direito á metade do quinhão que devia 1ocar a s ua mulher,' 
E' este direito que por sua morte posterior passou a seus filhos. 
O direito, portanto, do genro não foi por elle adq~irido na quali
dade de herdeiro de Pedro, mas simplesmente como . marido meieiro 
da filha elo mesmo Pedro. A realidade é esta : a herança passou á 
mulher, filha de Pedro, e uma vez adquirida por ella, tornou-se 
commum. 

Os filhos succedem aos pais nos seus direitos e pelos mesmos 
títulos, porque os pais os possuíam, e pois, como o genro nao era 
herdeiro de Pedro, taFnbem não o são os filhos. Em conseq"uencia, 
na hypothese de que se trata, o Juiz de orphãos não tei:n compe
tencia para proceder ex-ojjicio ao inventario e partilhas. 

Em 29 de Abril de r894· - Lafayette Rodrigues Peretra, 

- O Trib. de Justiça de s: Paulo por Accordã.o de 5 de Março 
de r893 no aggravo interposto pelo Doutor Ignacio de Mendonça 
Uchôa no inventario do finado Dr. Tamandaré, tendo sido iniciado 
o inventario no juizo da provedoria por ter o inventariado . morrido 
testado e com herdeir0s maiores, mandou que elle fosse passado para, 
o juizo de orphãos por ter morrido uma das filhas, D. Georgina, 
casada com o Commendador Teixeira, deixando sobreviventes seo 
marido e tres filhas menores. 

- Que não deve ser feito no juizo ele orphãos, mas no da Pro- . 
vedaria, o inventario dos bens de uma testada que morre e os her
deiros s5o maiores, embora tenha morrido depois della a mullzer de um 
herdeiro e tenha de transmittir, como sacia da communhão do casal, 
a metade de seus bens e entre estes a metade dos bens que o ma
ridr· herdeir.o necessario da testada tenha de herdar, a seos filhos, 
nétos menores da inventariada testada, porque, em quanto ha pai 
vivo, filho do defunto, nada tem que ver na successão os nétos, 
filhos deste filho, só morto o pae, herdeiro necessario, são chamados 
os netos que, como filhos do detunto herrleiro, seo pai, pass ~un ptla. 
representação a occupar o lugar ·do mesmo na successão (Ord. liv. 
r tit. 96 princ. e tit. 82 ~ 1.0 ) ; que o herdeiro, morta a mulher receba 
seu quinhão como herdeiro necessario, sua legitima, e dê partilha 
della e dos mais bens de seu casal extincto aos filhos que ficaram, 
assim o julgaram o Supremo Tribunal de Lisbõa, na Gaz . J uridica; 
vol. 19, pag. 399 e Relação do Rio por Accordam de 19 de Julho 
de 1 849 e Supremo Trio una! de Justiça do extincto Imperio por 
Accordam de 26 de Maio de r886 no Direito, vol. XL, anno 14, 
de rs de Julho do mesmo anno, pags. 373 e 374· Esta ultim<: sen
tença sustenta que o neto não é herdeiro do avô em qGanto vivo 
fôr · o pai (filho do avô) ; pelo que é da competencia do jmzo da 
provedoria e não do de orphams a factura do inventario da avó, 
fallecida testada, posto que esse inventario comprehenda bens da 
herança d.eixada pela· avô fallecida quando o neto era meuor (Rev. · 
civil n° 10.449· Vide Direito, vol. 40, pags. 360 a 3 7 4). 

' \ i 
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§ 225 

O Juizo dos Feitos do Estado, quando não se tiver
dado começo ao inventario · dentro de trinta dias por 
outro juiz competente, tem competencia para o inventario 
para haver o pagamento do imposto de transmissão causa, 
mó1·tis. 

Lei no 18 de 1891, art. 63 II d; decreto 
no 123 ele 1892, art. 124 § 4 no 1 letra d. 
(74) Sent. do Supr. Trib. de Justiça de 4 ele 
1886 - Rev. civil no 10.490 . Direito vol. 
41 n° 2, pags. 2Ó8 a .212 e art. 54 do De
creto Estadoal n" 355 de 14 de Abril de 1896. · 
Vide Aviso de 30 de Dezembro de 1880. 

Esta competencia é excepcional; apparece como pena 
quando os juizes competentes se descuidam e já era consa
grada no Regul. de 15 de Dezembro de 1860, aceitos os 
capítulos 3o e 4° pelo art. 44 do Decreto no 5581 de 31 de 
Março de 1874 ( Souza Bandeira, § 22 no 6, nóta 31 
e § 303 no 4 ). 

§ 226 

No Llistricto federal os pretores processam os inven
taries sempre que o valor exceder a 5:000$000, ou ex 
officio ou a requeri ment.o de parte.-art. 14 n° ô do Decreto, . 
no 1334, ele 28 de Março de 1893 regulando a parte civil · 

Em contrario outros sustentam qu~ a partilha se deve fazer no ' 
inventar :o dos avós e não nos inventarias do pae ou mãe morto; . Ac· 
cordão da Relação do Rio de 24 de M trço de 1887 no Direito, 
vol. 43 n° 2 de 15 de ] unho do mesmo anno, pags 233 e 2J4· 

(74) Esta disposição, pondera Brasília Machado, Organisaç::o 
Judictana do Estado (S . Paulo), é restricta á capital. Nas outras co- · 
marcas, não só fallecem aos juizes de direito' attribuições de juizes 
dos feitos, como ainda seria inexequivel, si competencia houvesse: 
porque os juizes de direito, os mesmos indivíduos que, como juizes 
do cível, dos orphãos, da provedoria, deixassem de processar os in
ventarias e partilhas em que fosse devida a taxa, não tratariam, sem 
duvida de processar as mesmas causas, corno juizes dos feitos - quando 
attribuição destes é supletiva da daquelles (pg. 2 12). 



140-

do Decreto no 1030 de 14 de Novembro de 1890 e pro
cessam e julgam (75) os de inferior valor. 

§ 227 

Os inventarias e partilhas excedente8 a 5:000$ são 
julgados pelo Conselho do Tribunal. 

§ 228 

Na falta de testamento e de herdeiros orphãos ou 
interdictos ~devem o inventari9 e partilha ser feitos no 
juizo commuru, mesmo havendo herdeiros .. {t usentes ern 
pa1·te ince1·ta, competindo ao Juiz dos orphams somente 
nomear ·Curador aos ausentes para por elles assistir ao res-

.. pectivo· inventario-e partilha e depois arrecadar e admi
nistrar os bens que pertencem aos mesmos ausentes (Ac
conlam da Relação de Porto Al~~gre, de '2.7 de Novembro de 
1885, aggravo de instrumento no 288- Direito, vol. 43 
n° 2, de 15 de Fevereiro de 1887, pags 234 á 257). (76) 

(7 5) Se no inventario houver questão de que se possa tomar 
conhecimento, ou por ser de direito ou quando, por ser de facto, 
admittir prova in continenti, o pretor mandará que as partes, sem 
prejuízo da marcha do feito, façam suas allegaç5es, que serão appensas 
aos autos e decididas em occasilíO opportuna pelo juiz competente. 
Não p(>de o pretor conhecer da acç.io de nullidade de testam~nto, 
quando mesmo arguida em inventario, cujo preparo e julgamento 
lhe c0mpete: e não proseguirá neste caso nos termos do inventario, 
em quanto não fôr pelo juiw competente decidida a prejudicial. Nos 
casos de hav~r notificação para se faze P inventario e o notificado 
offerecer no prazo de cinco dias allegação ou embargos, o pretor, 
ouvida a parte contraria por outros cinco dias, concederú para próva 
uma só dilação de dez dias, que correrá desde a publicação do 
despacho em audiencia; e, finda a mesma dilação, será, pelo juiz 
competente, proferida sentença. A partilha se faz, no districto fed.eral, 
por partidores nomeados a aprasimento das partes ou pelo escrivão 
do feito, se houver annuencia de todos os interessados, tomada por 
termo nos autos (Art. 14 do cit. Decr. n° 1334 de 1893 - §§I a 
·s. 0 - Homologam os pretores· as partilhas amigaveis, na sua alçada, 
excedendo as homologa o Conselho do Tribunal Civil. · 

~76) Na hypothese não podia haver arrecadação pois os L.ens 
ficaram em poder da mulher meieira. que, inventariante dos bens de 
seu finado marido, declarou ex:isterem herdeiros todos maiores, entre 
estes um maior ausente em parte incerta. 
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§ 229 

A arrecadação dc•s espolias dos-estrangeiros, fallecidl)s 
no Brasil, compete ás autorrdades estadoaes, de accordo 
com o Decreto no 855 de 8 de Novembro de 1851, e a 
ellas cabe . proseguir nos ulteriores termos até julgêl
mento final. 

À justiça federal, quer pela lei de sua organisação, 
quer pela Constituição Federal, só pôde intervir em tal 
objecto quando houver recurso voluntario para o Supremo 
Tribunal Ferleral nos termos do art. 9 n° 11 da letra b, 

Os herdeiros ausentes podem estar em parte certa, e sabida 
neste caso não ha questão, o herdeiro maior ausente é citado por 
precataria e póde representar-se por procurador, ou vir pessoalmente 
defender seus interesses e direitos. A questão controvertida é para 
o caso de ser o herdeiro maior ausente em parte incerta, não se 
sabendo se é vivo ou morto. Sustentam alguns que sempre que ha 
herdeiros ausentes em parte desconhecida, são estes ou devem ser 
equiparados aos menores, que pelo facto de ausencia e inscientes do 
fallecimento do de cujus e muitas vezes até da existencia de bens 
a partilhar, precisam da protecção legal da autoridade, para obviar 
o descaminho das quotas de taes herdeiros que pelo facto da ausencia 
e ignorancia do inventario devem ser tidos como incapazes, sendo 
injustíficavel a não interveng\ o do juiz de orphaos quando se trata 
de resguardar o patrimonio daquelle que desapareceu de seu domi
cilio, sem que delle se tenha noticia, não havendo deixado procu
rador que o represente ou administre os bens ou mulher na pósse 
de seos bens, vendo-se que diversos praxistas equiparam aos menores, 
orphãos e interdictos . os ausentes ero parte incerta (Per. de Carvalho, 
§ 1°; Menezes, Juizos Divisorios, cap. 13 § 19; Cod. Orph. de Su
zana, edd. de r87 r - nôta 84; Didimo, annot. a Per de Carvalho, 
nó ta g ao § 1. 0 • Outros entendem que maiores auzentes não são 
orphãos, menores ou interdictos para que devão ser feitos o inventario 
e parti lhas no juizo de orphãos ; gue os interesses e direitos do au
sente em parte incerta não ficão descurados pela lei, pois ao juiz

1 

de orphãos fica competindo o direito e dever de nomear curador 
ao ausente para assistir ao procesw de inventario e partilhas no juizo 
cornmum (T. de Freitas, art. 34 § 3 e 331). A Relação de Porto
Alegre firmou a regra; - Na falta de testamento e de herdeiros 
orphãos e interdictos devem o inventario e partilha ser feitos no 
juizo commum havendo herdeiros ausentes em parte incerta. (Dir. 
vol. 42 n° z, pags. 234 a 257). Que o juiz de de orphãos não pode 
obrigar a fazer inventario havendo herdeiros maiores, posto que au
sentes em parte incerta, se vê decidido no Aresto CXV - Auxiliar 
Jurídico, C. Mendes, pag. 360. 
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do tlecreto n" 848, de 11 de Outu~bro ele 1890 e elo n" 2 
do artigo 61 da Constituição. 

,.'- . 
(O:fficio clo

1 
M:inisterio elos Negocios ela Justi ça ao Mi-

nisterw das Relações Exteriores, 1 de No vem bro de 1892. 
Direito, Yol. 63 n-" 3, . pags. 414 e 415). (77) · 

(7i l A legação portugueza pedia providenci as no sen tido de ser 
re conhecida á justiça federal a cpmpetencia em rela\âO ao inventario 
t liquidação dos espolias pew:ncentes aos e<:trangeiros, e teve em 
resposta o citado Aviso de 1892. Fallecendo algum estrangeiro, cujos 
bens devam ser arrecadados pelo J uizo de Ausentes, podem dar-se 
tres hypo theses que alteram a form a do processo, diz Souza Bandeira, 
Nov. M. do Proc. do:s Feitos, § 418: r 0 H avendo convenção especial 
com a na ção, a que perten ce o finado, observa-se o direi to con
vencional. 2.0 Em fai ta de convenç~w especial havendo reciprocidade 
ajustada entre a Republica e a nação do finado, o proces~o é o de
terminado pelo Decreto n° 855, de 8 de Novembro de r8sr, reci
p rocida-de que deve ser cleclara da por Decreto do Governo. 3° Em 
falta de uma e outra segue-se a regra ; geral do Decreto n° 243 3, 
de 15 de Junho de 1859 . Tivemos as seguin ies convenções con
sulares: c0m a InglaterFa - vide l Jecreto . n° 5333 de 24 de 
Janeiro de r 87 4 - convenção de 2 2 de Abril 1873 i com Portu
gal - De:::reto r.0 6236 de 2 r de ]ulh0 de 1876 - convenção 
de 23 de Fevereiro do mesmo annoi com a Italia- Dec. n° 6582 de 
30 de Maio de 1877 - convenç}o de 6 ele · Agosto 1876 - Decr . 
nll 7727 de 9 de Setembro de r 88o i com a Hespanha - Decr. n° 
7054 de 26 de Outubro de I878 - convençao de rs de Julho.do 
mesmo anno; com a França - Decr. n° 7IIO de 3 de Dezembro 
de 1878, convenção de 25 de Outubro do mesmo anno; com a Suissa 
Decr. r.0 7303 de 31 de Maio de 1879, convenção de 21 de Ou
tubro de 1878 ; com a Hollanda Decreto n°7459 de 30 de Agosto de 
r879, convenç<.o de 27 de Setembro de 187 8 i com a Allemanha, 
Decreto n° ·8616 de 15 de Julho ele r882, convent;ão de ro de 
JaneiiO d,o mesmo anno i com a l:lelgica Decreto n'0 9023 de 29 de 
Sett:mbro de I 883; com o Paraguay Decr,_ n° 8234 de 28 de Junho 
de r 884. A Convenção de Portugal cessou em virtude da denuncia 
feita pelo Governo Brasileiro desde 2 r de Maio de r884, sendo 
substituída a convençã.o consulãr promulgada pelo Decreto n° 6-23-6 
de 21 de Julho de I876 pel0 Decreto U

0 855 de r85I. Officio do 
Ministerio dos Estrangeiros de 2 ~ de Maio de r884-Av1sos Circulares 
de 24 do mesmo mez e anno, e de 21 de Dezembro de r 888. As da 
Allemanha, França, Inglaterra, Hespanha, I tal ia, Hollanda e Suissa fa
rão denunciadas pelo Governo Brasileiro por nóta de 22 de Setembro 
de r886 e seus effeitos cessaram desde 22 de Setembro r887 A conven
ção da Belgica foi denunciada a 4 de ] ulho de 188 7 e seos effeitos 
cessaram desde 4 ele Setembro de r888. Quanto a França o Decreto n-o 
10379 ele 28 de Setembro de r889 mandou applicar ás successões 
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§ 230 

O invent:;tr'ici deve ser feito no lugar do domicilio 
9-o def~m'Cf:O e as leis de succesl:lãO estão sujeitas á in
fluencia da lei nacional do de cujus; tendo o defuuto 
domicilio no estrangeiro ahi se ab1·e a su ccessão, devendo 
ahi dar-se a jurisclicção para um unico in ventario, repel-

dos francezes fa llecif~ o s no B'rasil as di~posições do Decreto n° 855 
de 8 de Novembro de r85I a começar de I de Novembro de I889 
(Avisos Circulares de 3 de Outubro de I889, n° 12 e r6), declarand9 
O• Aviso de rs de Fevereiro de I890 que houve accorrlo quanto ás 
successões abertas antes de 1° de Novembro de I889, continuando 
a liquidação pela autoridade judiciaria ou consular que a houver co
meçado. Quanto á I talia, o decreto de 30 de Março de r889 (Aviso 
do Ministerio dos Negocias Estrangeiros de 4 de Abril de r889 e 
officio Circular do Presidente de S. Paulo) manda applicar de 1 de 
Junho de r889 ás successões dos subaitos italianas tallecidas no 
Brasil as disposições do Decr. n° 85 5 citado de 185I, a que se re
fere o art. 24 (Vide Av. Circular de 30 de Abril de r889 ). Quanto 
a Hespanha o Decreto n° I0323 de 27 de Agosto de I 889 manda 
applicar iguaes disposições ás successões dos 1-.espanhóes fallecidos 
no Brasil. A convençã o com Portugal foi substituída pelo c1tado de
creto de r8sr. A da Belgica expirou em 4 de Setembro de r888. 
A convenção com o Paraguay terminou em 28 de Maio de r89o. O 
Decreto n° 2169 de 21 de Novembro de 1895 acceitando a proposta 
do Governo Suisso com a clausula de reciprocidarle, manda f]Ue as 
successões dos cidadi os suissos fallecidas no Brasil, que se abri
rem de I de Janeiro de I896 em diante, sejam regidas pelas dis
posições a que . se re(ere o art. 24 do Decreto n° 855 de rSsr e 
logo que cessasse o accordo que deo lugar ao decreto, as successões 
qne estiverem em liquidação passarão para o regimen do Decreto 
n° 2433 de 15 de Junho de r859, decreto este que o Governo de 
S. Paulo deo conhecimento aos Juizes de Direito por Circular de 30 
de Novembro de 1895 · (Vide Souza Bandeira N. Proc. dos Feitos, 
notas 463 e 464). Sobre arrecada<: ão de bens dos estrangeiros leiáo
se o citado Novo Man. do Procurador dos Feitos e Decreto n° 3433 
de rs de Junho de r859 e Decreto n° 855 de I85r. 

Quando o fallecimento fõr de estrangeira casada com brasileiro, 
nehunu intervenção tem os Consoles, porque a tallecida tem ent · o 
a nacionalirbde brasileira ( Av. n° 147 de 17 de Março de x856.) 
Quando o estrangeiro fallecido tiver sido socio de alguma socied;1de 
commercial ou tiver credores commerciantes de quantias dignas de 
atten,;ão, procede·se na forma dos arts . :<09 e 310 do Cod. do Com
mercio. Ao Juizo dos Ausentes e ao respectivo Agente Consula: so
mente competirá arrecadar a quóta liquida que ficar pertencendo á 
herança, podendo o Agente Con~ular requerer o qne fõr a bem da 
mesma. (Souza Bandeira, cit. nóta 466 - art. 9° do cit. Decr. 185 r.) 
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lida, a jurisdicção do lug·ar do falleeimento e o da situação 
dos bens, dependentes estes somente Je avaliação por 
·meio de cartas rogatorias. (Vide Offi.cio do ~Üriisterio 
das Relações Exteriores ao Ministro da Justiça, de ll de 
Janeiro ele 1895}. (78) 

(78) Transcrevemos verbo ad verbum os Avisos seguintes a 
respeito: 

Resolve sobre o inventario e par
tilhas de bens sitos no Brazil ou 
em Portugal. 

Ministerio da Justiça e Negocies interiores-Directoria Geral da 
Justiça - ra secção - Circular - Capital Federal, 24 de Novem
bro de r893· 

Não havendo accordo especial entre o Brazil e Portugal, que 
permitta aos juizes de um dos dous paizes inventariar e partilhar 
bens sitos no territorio do outro, e devendo o inventario ser feito 
no logar onde o individuo tinha os bens e domicilio, e não onde 
falleceu, rogo-vos providencieis afim de que as autoridades judiciaes 
desse Estado, observando rigorosamente i doutrina do aviso n. ·33 
de r2 de Julho de r88z, se limitem a ' inventariar e partilhar os 
bens existentes em seus termos, cabendo aos interessados constituir 
procuradores que requeiram a avaliação e partilha dos bens · situa
dos naquelle reino, e ficando as sentenças de formal ele partilhas, 
dalli vindas, dependentes, como todas as sentenças estrangeiras, para 
terem aqui execução das condições estabelecidas no decreto n. 6982 
de 27 de Julho de 1878, de acc0rdo com os arts. 93 a 96 do re
gulamento n. r 334 de 28 de Março ultimo. 

Saude e fraternidade.- Fernando Lobo. - Aos presidentes de 
Estado. 

Rogatoria e sua devolução pelo 
ministro ao juiz deprecante por con
ter a mesma, materia exequivel e 
inexequi vel. 

Ministerio da Justiça e Negocies Interiores. - Directoria Geral 
da Justiça. - Ia secção. - Capital Federal, 15 Agosto de 1895· 

Sr. Presidente do estado de S. Paulo . 
Com officio de IO de Junho ultimo, sob n. 687, o secretario 

dos negocies da justiça desse estado trasmittiu-me uma rogatoria 
pela qual o juiz de Ia vara de orphãos de S. Paulo depreca pro
videncias ás justiças de Portugal no sentido de proceder-se . alli á 
arrecadação, avaliação e cautela nãv ~ó dos bens pertencentes ao 
inventario de. Antonio dos Santos Seabra, cujo processo corre peran
te a· dita 1 a "ara de orphãos, mas lambem dos que forem legado~ 
aos filhos do inventariado ,pelo prior José dos Santos, que acaba de 
fallecer naquelle reino . . 
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Segundo os princtptos geraes de direito , reciprocamente admis
siveis entre as nações cultas , que estabelecem a unidade das sue
cessões e , como consequencia , a dos inventarias e suusequentes. 
partilhas, tal rogatoria é exequivel apenas quanto á primeira parter 
concernente aos bens que estão sen.do inventariados no Brazil. 

Para os fins indicados na segunda parte, que se refere ao espolio· 
do prior José dos Santos, cumpre aos interessados constituir procu· 
rador no juizo do respectivo inventario para promover e resalvar 
os seus direitos, uma vez que os bens não estão situados no Brazil, 
nem tampouco se trata de diligencias que importem a decisão rie 
alguma causa processada no fôro do brazileiro, nos termos dos avisos. 
circulares do ministerio a meu cargo de r4 de Novembro de 1865. 
e 5 de Dezembro de 1 88z. 

Nesta conformidade, restitno-vos a mencionada rogatoria afim 
de que o juiz deprecante a reduza á materia propria desse ms
trumento. 

Outrosim. communico-vos que o Ministerio das Relações Exte
riores, a cujo conhecimento levei o caso occorrente, recommendou 
ao respectivo consul brazileiro que, verificada a existencia de me
nores brazileiros interessados no inventario do referido prior, tomasse
as providencias necessarias pam acautelar os seus direitos , até que
elles se façam representar devidamente em juizo. 

Saude e Fraternidade. - Gonçalvts Ferreira. 

Manda dar andamento á carta 
rogatoria expedida pelas justiças de 
Portugal para nomeação de louvados. 
e avaliação de bens. 

2 _a Secção n. 4 - Ministerio das Relaçõe~ Exteriores - Rio de
Janeiro, 11 de Janeiro de 1895· 

Sr. Ministro. Com o aviso n. 1.159 de 7 do mez findo, devol
vestes a este Ministerio a carta rogatoria expedida pelo Juiz de Di
reito da 6.a vara civil da comarca de Lisboa ás justiças destà cidader 
a requerimento cte D . Joaquina Santos Lima de Arriaga Nunes para 
nomeação de louvados e avaliação de bens pertencentes ao inven
tario a que se procede por morte do Dr. Manoel de Arriaga Nunes. 

Deixando de encaminhai-a ao seu destino ponderastes que 
tratando-se de avaliação de bens que vão ser partilhados, mórmente 
de bens constituídos por immoveis , tendes duvida em conceder à 
dita carta o exequatur exigido pelo art. 12 § 4.0 da lei n. 221 de 
20 de Novembro ultimo, porquanto, segundo a doutrina do aviso 
n. 33 de 12 J unho de 1882, na qual insistiram a circular de 24 de· · 
Novembro de 1893 e o aviso de rr de Outubro de r894, não sendo 
permittido ao juizes de um paiz, salvo accordo especial, inventariar 
e partilhar bens situados no territorio do outro, cabe ao alludido· 
Juiz de Direito mandar que os interessados · constituam procurador 
para requerer avaliação e partilha dos bens situados na Republica . 

Leis da ProYedoria 10 
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Entretanto declarastes que, si algum motivo ponderoso de inte
resse internacional se impõe para o cumprimento da dita rogatoria, 
providenciareís para tal fim. 

Peço licença para discordar do voss9 modo de decidir sobre o 
.assumpto que nos occupa. 

O patrimonio do defunto, sua successão ou herança, é um todo 
jurídico, uma universalidade de direito, universitas juris ; determina 
um judicium universale ou acção universal. Tem intima e immeàiata 
.connexão cnm a pessôa do defunto, quer quanto .á capacidade de 
transmissão dos bens, quer quanto aos direitos de família que limi
tam essa capac idade. Dar-lhe por séde o lagar em que se encon
tram ou todos os bens que o compõem, ou a maior parte ou a 
principal, é puramente arbitraria; dar-lhe tantas sédes quantos os 
"lagares em que se encontrassem suas diversas partes seria, além disso, 
multiplicar, como se exprime Pacifici Mazzoni, a personalidade do 
·defunto, admittir outros tantos univetsum jus, ou imaginar um unico 
.universum logicamente concebível em um estado errante. Por essa 
razão é menos acceitavel o quot territoria tot patrimonia, já repel
lido do direito da fallencias pelo decretos n. 6.g82 de 27 de Julho 
de r878 e n. 917 de 24 de Outubro de r8go. 

A successão que abre o in~entario e provoca a partilha é uma e 
universal; o inventario e a partilha devem ter tambem essa unidJ.de. 

Obrigar a tantos inventarias e partilhas quantos os legares da 
situação dos bens é perturbar o que constitue a essencia e efficacia 
jurídica do juizo familiae erciscundce, suggerir conflictos de legislação 
de caracter internacional e de jurisdicçã.o interestadoal. 

O aviso circular de 24 de Novembro de r8g3, revigorando a 
doutrina do aviso n. 33 de 12 de Junho de r88z , não póde regu
larmente ser mantido. 

Considerem-se, deixando ele parte as questões, que a nomeação 
de inventariante póde suscitar; as difficuldades que embaraçarão o 
principio d:l igualdade das partilhas, a necessidade de evitar a ·con
tinuação de um estado de indivisão· pela formação de condon:íinios, 
os obstaculo'l à effectividade das collações, a multiplicidade das tornas 
e compensações, a verificação da inofficiosidade dos legados e ver
se-ha ·que a pluralidade de inventarias e de partilhas destóa dos 
intuitos das reg;as de direito que submettem a successão á influencia 
da lei nacional dp de Clljits e ao domicilio a abertura dell a, repel
Jida a jurisdicção do logar do fallecimento e a da situação dos bens . 

Até r882 foi dado cumprimento ás rogatorias da especie da de
volvida e os interesses da soberania e os fiscaes, salvos raros equí
vocos, nunca ficaram desamparados. 

A' execução das sentenças estrangeiras de partilhas precede o 
~umpra-se ou a homologação do Supremo Tribunal .Federal, orgão 
da soberania territorial ; á real t' ansferencia dos bens o pagamento 
do ·imposto de transmissão de propriedade mortis caus,z; o que está 
perfeitamente acautelado na legislação anterior á lei n. 22 r de zo 
de Novembro de 1894 e por ella foi mantido. 
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Ainda accresce que o aviso n. 33, de 12 de Junho de I88z é 
conternporaneo da unicidade da legislação formal, ao passo que hoje 
aos Estados compete legislar exclusivamente sobre o direito proces

·sual do qual fazem parte os juizos divisorios. · 
Pedindo a vossa attenção para este assumpto, espero que dareis 

.andamento à rogéi.toria devolvida e que de novo vos apresento, mo
-dificando- se assim a pratica inaugurada pelo citado aviso n. 33, de 
I2 de Junho de r882 e apadrinhada no actual regimen político pela 

-<:Írcular de 24 de Novembro de r893. 
Saude e fraternidude- Carlos de Carval/zo - Ao sr. ministro de 

Estado da Justiça e Negocies Interiores. 
O inventario do estrangeiro fallecido em seu paiz e com bens na 

Republica, deve ser feito no lugar <;le seu nascimento e fallecimento; 
.aquelles bens devem ser avaliados por carta rogatoria que deve ser 
cumprida pelo juiz, (Direito, vol. I8, pag. 474), sendo competente 
o juiz de seu paiz para iniciar e concluir o inventario - Rev. n° 
93 62, recorrente Joaquim Antonio da Silva Fe!reira e recorrida a 
Meza da Irmar.dade da Santa Casa de Misericordia do Porto. A sue
cessão deve reger-se, qualquer que seja a situação dos bens, pela 
lei do domicilio do fallecido ( Savigny, S§ 36o a 368; Foelix., Di
rei to Internaciooal, n° 90 ), pois que o domicilio determina a séde 

jurídica das pessõas para saber-se as leis civis que regulam os seos 
direitos. Regulam-se pelas leis estrangeiras- art. 3· § 3 do Regul. 
n° 737 de 25 de Novembro de I 8So; lei n° I096 de IO de Setem
bro de I86o, art. I 0

, . dispõe que o direito (1ue regula no Brasil o 
estado civil dos estrangeiros , sem ser por servi c; o de sua nação, 
poderà tambem ser applicado ao estado dos filhos destes mesmos 
-estrangeiros nascidos na RepubJica, durante a menoridade somente, 
sem prejuízo da nacionalidade reconhecida pela Constituição, confir
mam a regra de que o direito de successão se rege pelo direito civil 
do de cujus. 

E' justo que se transcreva nésta nóta a Scnt. do Supremo Tri
bunal Federal de 3 de Março de 1894, no aggravo cível n° 57, 
Direito, vol. 64 n° 3, pags 326 a 330, sobre appli cação do direito 
civil do de cujus em materia de successão e relativamente á com
-petencia da justiça federal para conhecer das questôc:s relativas á 
successão dos estrangeiros, dando intelligencia dos arts. 6o letra k 
e 6 r § 2 da Constuiçll:o Brasileira , 9 n° I I , letra b da Lei , n° 
.S48, de u de Outubro de r89o e 25 do Decreto, n° I336, de 28 
de Março de I893· 

AGGRA VO CIVEL N. 57 

.Aggr(/vantes-Dr. Antonio da Silva Canelltos e Antonio José 
.Ferreira Alegria. 

A_ggravado-0 Juiz(! Seccional. 

SENTENÇA 

Vistos e r·elatados os presentes autos de aggravo em que o Dr. 
Antonio da Silva Cane~hos e Antonio José Ferreira Alegria, aggra-
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varam da sentença do juiz seccional, rejeitando a excepção t!e in
competencia pelos mesmos apresentada na causa de nullidade de
testamento e petição de herança, em que são réos com D. Clara 
Rosa de Jesus e D. Maria Rosa de Jesus, e autores D. Joanna . 
Nepomuceno de Menezes e seu marido João Machado da Silveira. 
Menezes e D. Maria das Dores Sillos, considerando: que, de accordo·· 
com art. 3° § 3° do regulamento de r85o regulam-se pelas leis e· 
pelos usos commerciaes dos paizes estrangeiros a questão de estado·· 
dos estrangeiros; que a lei n. 1096 de ro de Setembro de r86or 
art. 1°, dispõe que o direito q ue regula no Brasil o e~tado civil dos
estrangeiros ahi residentes, sem ser por ·serviço da sua nação pode.rá 
ser tambem applicado ao estado civil dos filhos destes mesmos estran
geiros n·ascidos no Imperio, durante a menoridade sómente, sem pre
juízo da nacionalidade reconhecida pela Constiuição no art. 6°; que
consequent.emente se conclue destas disposições vigentes e applicaveis... 
à hypothese em discussão que as leis e usos dos paizes estrangeirofT
regulam, não só o estado civil dos estrangeiros residentes no Brazil· 
como o dos filhos menores desses mesmos estrangeiros, ainda que · 
nascidos no Imperio; que, assim sendo, indifferente seria que as 
autoras D. J oauna de Menezes e D. Maria de Sillos, fossem ou não· 
brazileiras para justificar a legitimidade da successão, urna vez pro
vado o direito ; que, no entanto, tal hypothese não se verifica por 
que ambas as autoras, fi lhas naturaes de paes portuguezes, casaram 
ainda menores sob o regimen do direito paterno e com toda, as
formalidades legaes sendo que a primeira dellas, D. Joanna de Me-· 
nezes, contrahio alliança com indiv·iduo de nacionalidade tambem 
portugucza; que pela natureza do objecto desse pleito o direito de 
successão, e em virtude das disposições legaes citadas, se rege pelo 
direito civil do de cztjtts, constituindo consequentemente uma q uestão 
rle direito internacional civil privado, affecto pela Constituição Brazi-· 
!eira á justiça federai, art. 6o; que á mesma conclusao se chega pelo· 
art. 9 n. rr lettra 1t da lei, n. 848, de rr de Outubro de r890, que 
regulando a competencia c!e cada um dos orgiios da justiça federal 
defirio ao Supremo Tribunal Federal a faculdade de julgar em gráo 
de recurso e ultima instancia << as questões relativas a successão de 
estrangeiros, quando o caso não fôr previsto por tractado ou con
venção" e no art. rs lettra a deu competencia aos juizes de secção para 
processarem e julgarem as causas em que alguma das partes fun da.L 
a acç:ío ou defesa em disposição da Constituição Brazileira, caso que 
se verifica nesta hypothese, em que as autoras invocam em seu favor 
o preceito constitucional do art. 6o lettra lt, por se tratar de uma. 
questão de direito internacional civil privado , confo~me o regula
mento de r85o e a lei de ro de Setembro de r 86o; e mais, con
siderando, que não póde ser invocada em favor dos aggravantes a. 
disposição da Cc;mstituição, art. 61 § 2°, cujo objecto não é o mesmo, 
é pelo contrario diverso do previsto pelo citado art. 6o lettra lt da. 
mesrria Constituição, referente este ao. direito civil internacional na 
sua generalidade comprehensiva do estatuto pessoal de estrangeiros, 
como por exemplo, o das relações de díreito ás suas successões ou. 



- 149-

heranças, ao passo que aquelle é concernente ao estatuto re:1l sobre 
·O seu espolio, como, por exemplo a sua _arrecactação e cobrança 
-de impostos por effeito da /ex rei sitae, sujeita ás exigenci:!s da le
~islação commum do logar em quem os bens existiam , salvo ha

-vendo tractado ou convenção, que disponham o contrario, as justi~;as 
.ordinarias dos Estado~ podem conhecer de taes questões de e;tatuto 
real sobre espolio de estrangeiros , mas com o recurso voluntario 
·para o Supremo Tribunal Federal ; disposiç.:i o diversa da outra do 
-citado art. 6o lettra /t, sobre a successão de estrangemJs, pelo seu 
estatuto pessoal, como os nossos praxistas implicitamente os distin
.guem por outros termos (Gouvêa Pinto, amzot. de Macedo Soares) 
J lrovindo da diversidade dellas a sua, regulação, como foi feita nos 
" lous artigos da Constitui<.;ão ; conclue-se : 

a) que n:,o ha cúntradiq:;to entre elles, visto regerem assumptos 
-difft:rentes ou inassimil aveis; 

b) que subordinado a· esta interpretaç<io da Constituição na 
.especie dos autos, deve ~er entendido o art. 9 n. II, lettra b, da lei 
:n. 848 de I I de Outubro de r 89o ; e 

c) que o art. 25 do decreto n. 1.336 de 28 de Março de I893, 
,febre a alçada de juizes ou tribunaes ordinarios, como a Camara 
·Civil, não lhes dá competencia para conhecerem de causas priva
·,tivas, de 0utras jurisdicções privativas como as da Justiça Federal, 
:seja qual fôr o valor dessas causas e caibam ou ni. o naquella alçada, 
pela razão de serem causas privativas e, portanto, excluídas daquella 
-competencia commum ou ordinaria . Pelo que tudo e o mais que 
-consta dos autos, accordam em negar provimento ao aggra vo, con-
.demnando nas custas os aggravantes. 

Supremo Tribunal Federal, aos 3 de Março de r894. - Aquiuo 
.e Castro, vice-presidente. - C. Bara'a Ribeiro , relator. - Pereira 
.Franco. -Pisa e Almeida. -José Hygino, de accordo com a con
-clusão.- Macedo Soarer. - Ovz'dio de Loureiro, vencido. - An
.drade Pz'nto, vencido por julgar que na especie dos autos ·a com
}Jetencia é do juiz l0cal. 

A circumstancia de se dever applicar ao caso as regras do 
·direito internacional privado, como sustentou o accordão, não basta 
jpara firmar a competencia da J ustiç;a Federal, pois , tanto esta como 
.a local applicam as ditas regras rommzme preceptum, nos termos do 
.art. 3° do regulamento n. 737 de .25 de Novembro de r8so e mais 
·disposições em vigor. 

E' indispensavel que o litigio agite um caso casus jr:ederis, que 
é o crilerio seguro, unico, para distinguir as duas jurisdicç;ões. . 

A Constituição conferia , é certo, no art . 6o lt!ttra h, á J usttça 
.Federal o conhecimento das questõe,; de direito internacional cri
;minal ou civil, mas abrio logo uma excepção no art. 6r a respeito 
rio espolio do estrangeiro não regulado por conven c.:ã o ou tr~tado , 
<ieterminando que continue a pertencer o seu conhecimento á JUStiça 
Júcal com recurso voluntario para o Supremo Tribunal F~à~ral. . 

Assim, muito embora as questões de direito internaCJ~ual pn
,.·ado sejam devolvidas ú Justiça Federal, continúa na justtça local 
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a competencia p:tra arrecadar; n.o , inventario e successão do estran
geiro, ficando os interesses internacionaes que naquelles aclos possam 
estar envolvidos, sob a tutela do mais elevado tribunal da União, 
para o qual podem os interessados interpór seus recursos. 

Nestes actos podem s u~c itar-se e frequent~mente suscitam-se
questões de direito internacional privado, como o estado de pessoa, 
a capacidade hereditaria, o direito de representação e outras, que 
são reguladas por aquelle direito sem que esta circumstancia modi
fique de modo algum a competencia da justiça local, consagrada 
mesmo na Constituiç:ío . 

Portanto , longe da antinomia , os dous artigos se completam: 
em um está a regra geral, no outro, a excep•;ão. Demais, as ques
tões de direiio internacional privado a que .allude o primeiro desses 
artÍ!(OS, são as questões principaes, as que constituem mesmo a' 
substancia da acção e não os incidentes, que podem occorrer em 
qualq uer instancia. 

São, pois, as questões em que para voltarmos á locução propria, 
possa surgir algum casus f t:ederis , por exemplo a extradicç1.o de 
criminosos, a ex:ecuç ío e effeitos dos jul~ados estrangeiros, civis ou 
penaes. Si o art. 6o pudesse estender-se aos incidentes ele qualquer 
causa , desde que nelles se aventasse alguma questão de estado ou 
outra pertencente ao domínio do direitó ·internacional privado, então· 
a competancia geral seria da Justiça Federal, pois que, em quasi 
todas as causas especialmente nas commerciaes, sl:o frequentes taes 
que. tões, e nesse caso, devolver-se-hiam sempre essas causas, em 
razão de seus variados incidentes, ao conhecimento da Justiça Fe
deral contra a lettra e o espírito da Constituiç1o, que lhe assignalou 
uma jurisdicção rest:icta e improrogavel. 

Estas considerações augmentam de valor desde que se considere 
que a nossa Constituiç1o afastou-se sensivelmente, neste ponto, das 
constituições americana e argentina, porquanto, ao passo que estas 
estabeleceram a competencia federal sempre que uma das partes em 
litígio fosse estrangeira, a nossa não cogitou , antes rejeitou simi
lhante idéa, firmando a competencia federal nos factos expressos no 
art. 6o, isto é, antes na natureza dos actos do que na qualidade das 
partes, o que claramente consta da exposição de motivos que: pre
cedeu o decreto n. 848 de rr de Outubro de I 8go, organisador da 
Justiça Federal. 

Estão ahi escrip,tos os seguintes conceitos, que grande luz der
ramam sobre o caso julgado - « Mais liberal do que a propria or
ganisaçf o americana » {lê-se naq uelle documento) o decreto restringe 
a jurisdição civil da Justiça Federal, ampliando correspoP.dentemente 
a esphera da competencia da justiça territorial. E' assim que segun
do a lei americana, todos os litígio~, qualquer que seja o seu ca
racter, suscit:1dos entre cidadãos de di versos Estados , são sujeitoc; 
ao julgamento dos juizes federaes; no entanto que entre nós, de 
accordo com a mell:Jor doutrina e dando mais amplitude á esphera. 
de acção do poder local, essas causas , quattdo não envolvem ques-
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231 

A mulher brasileira que e ca a com um subdito 
estrang-Eíiro, residente no Brazil, adquire a nacionalidade 
do marido, ficando sujeita ao estatuto pessoal do mel:lmo. 
As questõe de estado oriunda do ca amento devem ser· 
regulada entre elles pela leis do paiz de sua naciona
lidade. 

Accordam do Tribunal de Justiça ele S. Paulo de 26 de 
Março de 1895- Gaz. Jurídica do Estado - vol. 9 no l 
anuo III, pag . 16 a 30. (79) 

§ 232 

A naturalisação do marido importa a da mulher e a 
do· filho menores que com elle -vivem, sem comtudo-

t ._ es, que pda sua natureza devam pertmcer d alçada da justiça lla
cional, recahem sob a privativa jurisdição local. 

J':stá ahi bem positivament~: assignalada, como pri11cipal cara-· 
cteristico do regimm adoptado, a co-existeucia de um poder judiciario 
local , cada um desenvolvendo a sua acçao dentro da respectiv3. 
esphera de competeocia, sem subordin:~ção, porque ambos são sobe
ranos, e sem conflictos, porque cada um conhece a natureza diversJ. 
dos interesses, que provocam a sua intervençM. Taes fo ram a~ idéas 
que animaram o decreto n. 848, como ainda depo is animaram a 
Constituição, a qual apenas copiou, na formação do poder judiciario· 
federal, o que se achava disposto no projecto constitucional, base 
daquelie decreto que é por isso o melhor interprete da mesma Coos
titui(;ão, nesse ponto. 

Por estes motivos votei pelo provimento do aggravo, para que 
o juiz a quo declinasse de uma competencia, que não lhe pertence 
nem pela Coostituiç~o nem pela lei •>-

(79) Decidio o Tribunal no aggravo cível, o0 530, de Guaratiogue~á 
que, sendo o casamento contrahido entre portuguez e brazileira, sem 
estipulação alguma quanto aos bens, dá-se a commuohão, nos termos 
da lei portugueza, ficando, por mórte do marido, a viuva na posse 
do casal até as partilhas. 

'ao podendo o juiz brasileiro privar a viuva da posse dos bens 
pelo facto de ser o marido maior de 6o annos quando casou-se. 
(art. s8 § 2 do Decreto n.0 181 de 24 de Janeiro de r8gol. 

Cita o Accordam Pim. Bueno - Direito Internacional Privado· 
n° Ill, art. 2° da Lei r.O rog6 de 10 de Setembro de r86o e art. 
unico do Decreto n° 3.509 de 6 de Setembro r865 e art. 24 do 
Cod. Civil Port. que diz: os portugt.;ezes que viajam ou residem 
em paiz estrangeiro conservam-se sujeitos ás leis portuguezas con
cernentes ao seo estado. 
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poder derogar os e:ffeitos ou direitos adquiridos pelo ca
.samento anterior, não podendo ter effeito retroactivo. 

(Pim. Bueno - Dir. Intern. Privado, pag. 40). (80) 

§ 233 

O viuvo ou viuva, que tem filho de conjuge falle
.cido, não poderá recasar em quanto não fizer inventario 

(8o) Na Rev. Jurídica do Estado, anno li, vol. V n° r, pags 
5 a 13, vê-se um parecer interessante relativamente aos esposos Jac
ques Boudoussier e Seraphina Villaret, de nacionalidade franceza, 
casadvs em França, sob contracto feito em Montpellier, que se mu
daram para o Brasil, capital do Espírito Santo, fallecendo B::mdoassier, 
deixando um herdeiro maior e bens adquiridos na constancia do ca
:samento, sendo consultado o Dr. J. Monteiro sobre a legiRlação a 
applicar: a brasileira ou franceza, no caso de ter conservado a sua 
nacionalidade e no de ter acceitado a grande naturalisação estabele
cida pelo Decreto n° s8 A de I4 de Dezembro de I 889 e quaes 
os effeitos da naturalisação relativamente á cond;ção da mulher e 
-filhos e regimen de bens na sociedade conjugal. Nós seguimos a 
opini~o de que a naturalisaç:io grande produz os mesmos effeitos 
da pessoal ou singular (Laurent., Di-r. Civ. In tem. Ill, I84) ; mas 
não admíttimos a opinião de que produza o effeito derogatorio dos 
pactos matrimoniaes e regimen de ben.;; ao tempo do casamento com 
<Jffensa de direitos adquiridos e quando são inalteraveis as convenções 
antenupciaes expressas ou tacitil.s. . 

O estatuto pessoal do marido exerce influencia sobre esta ma
teria, como diz Pim. Bueno cit. n° I 17, pag. 64; mas, si o marido 
naturalisando- se muda seo estatuto pessoal, jamais póde produzir o 
effeito de alterar os pactos expressos ou tacitos matrimoniaes. O esta
tuto pessoal do marido deve ser o unico regulador das convenções 
matrimoniaes, mas ao rempo do matúmonio; não deve a naturalisaçã.o 
produzir effeitos com retroactividade offendendo direitos adquiridos . 
Ha tres escolas: a primeira que se chama realijta que sustenta com 
Argentré e Story que os bens dos conjuges quanto ao regimen estão 
sujeitos á lei do lugar da situ:1ção , principalmente os immoveis , 
principio adaptado pela cormnon law pela Inglater ra e Estados Uni-· 
·dos ; a segunda que se diz ter mais sectarios, dever os bens conju
gaes constituir uma unidade patrimonial regulada por principias 
uniformes ; pois, ao · coótrario , dar-se-ha fraccionamento do patri
monio em tantos patrimonios sujeitos á leis diversas , tanto quanto 

·OS immoveis situados em paizes diversos. Que o patrimonio deve ser 
sujeito á lei' do domicilio do marido, isto é, do domicilio conjugal. 
A escola italiana se approxima desta escóla, mas dá preferencia á 
lei nacional do marido. A mudança de nacionalidade n:: o influe sobre 
Q regimen conjugal dos bens. G. Grasso - l>ir. Intern. Publico e 
Privado, pags 2 48 á 2 5o. 
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dos bens do ca~al; se casarem com infracção dessa dis
posição do art. 7o § go da Lei no 181 de 24 de Janeiro de 

1890, perderá, em pr0veito dos filhos, duas terças partes 
dos bens que lhe deveriam caber no inventario do casal, 
se o tivesse feito antes do seg·uinte casamento e o direito 
á administração e ao usufructo dos bens dos mesmos 
filhos (art. 99 da citada lei). 

Na expressão inventario se comprehende a partilha 
e deve prec.eder acção e sentença julgando a perda das 
duas terças partes dos bens. Deixa de prevalecer essa 
disposição não havendo bens provando-se com a declaração 
de duas testemunhas maiores. (Aviso do Ministerio ela 
Justiça de 14 de Janeiro de 1891 no 2, Decisões do Go
verno do Estado de S. Paulo, no 138 de 23 de Julho de 

,1850 e no 639 de 21 de Ju'rho de 1894 -- O:fficios n° 602 
de 17 de Maio de 1893 - 21 de Agosto e lO de Setem
bro de 1890; Clovis- Direito da Familia, pag. 478, §~ 13 e 
76, dizendo : o edicto legal fe,re indistinctamente a qualq1ter 
dos con:juges, desidioso em pa1·tilltar a fortuna do casal, 
posto q~te soj1·ego por contmMr novo consorcio. Em con
trario julgou o juiz de Batataes nos autos de appellação 
no 829, em 8 de Maio de !895, opinando : bastar a des
cripção fiel e exacta áe todos os bens poss~tidos pelo de
t~mto ao tempo de sua mótt·te (Ord. liv. 1 tit. 88). Vide 
Gaz Jurid. do Estaclo, vol. 7, pag. 135. 

§ 234 

A mulher viuva, ou separada do marido por nulli
dade ou annullação do casamento, até dez mezes depois 
da viuvez ou separação judicial dos corpos, não poderá 
se casar, salvo si depois desta ou daquella e antes do re
ferido praso, tiver alg·um filho. Se infringir essa disposi
ção dó art. ~/o § lO da Lei n° 181 de 1890, não poderá 
fazer testamento nem communicar com seu marido mais 
de uma terça parte dos bens presentes ou futuros. (Art. 
100 da cit. lei; O:fficio do Governo de S. Paulo de 20 de 
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·Agosto de 1890 ; arts 223 do Cocl . Civil Francez ; 45 § 2° r 

hespanhól ; 58 italiano - Vide Clovis - Direito ela Fa
mília , pags. 87 e 89 e art. 99 da lei argentina). 

§ 235 

Na falta de contracto antenupcial, os bens são pre
sumidos communs desde o dia seguinte ao elo casamento,. 
salvo si provar- se que o matrimonio não foi consumado. 
Esta próva não será admissivel quando t iverem filhos-. 
anteriores ao casamento ou forem concubinados antes
delle ou este houver siclo precedido ele rapto (Art. 57 ela. 
cit. lei no 181 de 1890). (81) 

(8 r) Consulte-se a lei citada sobre a communhão ou não com
munhão de bens- artigos 57, 58 e 59· Nos casos em que a lei nega 
a communhão, os bens· são considerádos dotaes . Os bens da viuva 
quinquageuaria que se casa, tendo fi lhos do primeiro consorcio , não
se communicam com os do segundo mo.rido . Nessa separação rle· 
bens, por força da lei, está tambem incluída a terça que não se· 
communica. Se o segundo marido vem a fa li ir, não podem esses ·bens. 
ser arrecadados como pertencentes á massa. A' essa arrecadação porle 
a quinquagenaria oppor-se com embargos de terceira senhora e pos· 
suido ra (Accordão do Trib. de Justiça de S. Paulo de 7 de Agosto
de 1894 - Gaz. Jurídi ca do Estado - vol. VI, n° r, pag. 78, a~ 
gravo, n° 3 7 2 da capital, aggravante D. Delphina da c; unha Bueno
e a massa fallida de Jo .. o de Oliveira Guimaraes) . 

. ACCÓRDAM 

Accordam em Tribunal: 
Que, feito o sorteio de juizes acljunctos e relatorio do estylo , 

bem d iscutida a ma teri a exposta do ággraVO baseado no art. I 50 
§ 4° do Dec. n. 9I7 de 24 de Outubro de 1890, dão provimento 
ao aggravo interposto por· termo de fs 34 v. in filie para refo rmar, 
como refo rmam, a senter>ça de fs. 33 v. a fs 34 que julgou impro
cedentes os embargos de terceira senhora e possuidora de is 4 a 
fs 6, oppostos pela aggravante D. Delphina da Cunha Bueno, re
presentada por seu curador .JoaqUim da Cunha Bueno, e, mandando 
depositar os bens reclamados e arrecadados na massa fa llida de J o ~ o 
de Oliveira Guimarães, unico repre~entante da firma Guimarães, & 
Comp., remetteu a referida aggravante para os meios ordinarios, e 
mandam que os bens reclamados , II07 acçõ ~s da Companhia ele 
Vias Ferreas e Fluviaes e rs predios na cidade de Limeira, arre
cadados como bens daquella massa fallida, sejam en tregues á aggra
vante, senhora e possuidora delles como bem o provou com os do
cumentos de fs r 2 usque fs ::3. 
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Assim julgam, pors dos autos se prO\'a que a aggravante, viuva 
por ot ;to de Thomaz da Cunha Bueno, tendo um filho de seo pri
meiro matrimonio, contrahiu, sendo maior de cincoenta annos, segundo 
casamento com o fallido João de OLiveira Guimarães e assim, em 
face da lei, casou-se com separação de bens que possuía ao tempo 1 

em que se concertou casar em face da expressa disposiÇão da Ord. 
Liv. 4° tit. r os, q ue dispõe n -o haver absoluta communhão de oens 
nem da terça dos bens da quinquagenaria com os do segundo ma
rido, tendo filhos do primeiro consorcio, conferindo somente á mulher 
a faculdade, de testar cta terça dos bens á vontade, faculdade · que 
seria restringida ao terço da terça desde que se désse a communi
cação da metade da terça parte dos bens e assim entende o insigne 
Mello Freire, interpretando a citada lei, quando diz : Ea vero bo11a, 
qure mater ;àm habPbat tempore sea mdant?lt 11up tiarum, vel qzt(}e postea 
ab adscendmtibus, de.scendentibmve q1tovis titulo adqttisivft, 7ton 'com
municanüu· mque de eis disponere potes t inter-viz1os' vel mortis causa, 
tertia excepta, quoe in legitimam 1ltm compl(.tafztr, Tertia bonortt/11. uxor 
liberr potes/ dispo11ere: quam niminun f ac1dtatem 110n lzaberet, si czmt 
marito commzm is foret (Mello Freire, lnstit. J ur. Civ. Luz Li v. li, tit. 
VIIT § 12 ; Themudo, decisão 328 ; Guerreiro, de divisionibtts, trat. 
z .0 , li v. 6. 0 c&p. I, n. r r o e seguintes; Lob::i o, Notas a Mello, tomos 
IT pag. 358 e IV, pags. 394 e 395; Aresto da Casa da Supplicaç1o 
de 12 de Dezembro de r647 ; Repert. das Ords. verb. - ma1ido e 
mutlzer s- o meeiros em seus bens, nota c; Accórdam da Relação do 
Ri o, de 21 de Setembro de r876 e Sentença do Suprem::> Tribunal 
de Justiça de I7 de Novembro de 1877, revista cível n. 0 9160, Di
reito, vol. rs n. r, anno VI, de 15 de Janeiro de 1878, pag. 8r; 
Cod. Philippino, pag . ror4). 

Desde que a Ord. , presuppondo o casamento feito, concede á 
quinquagenaria a faculdade de dispor da terça em testamento , é 
claro que essa faculdade não existiria desde que houvesse a com
municaç~ o da terça, pois não poderia dispor sin:lo da terça desta. 

A observação de Lafayette, Direito de Família, § 64 n r, nota 
z.a, é de improcedencia manifesta; porquanto a contraposição á idéia 
contida na proposição anterior seria um absurdo, visto que, em by
pothese algt:ma, ainda não se cac;ando a quinquagenaria, ella poderá 
dispor para depois de sua morte de mais do que a terça. 

Não ha paradoxo: porquanto, quando o casamento se effectua 
com absoluta exclusiio de bens por contracto, a livre disposição 
destes por qualquer dos esposos não implica a necessidade ou pos
sibilidade de communicação e esta exclusão de bens é o que se 
verifica nos termos da Ord. Liv. 4. 0 tit. 105 (Direito, vol. 23 n. r, 
de r s de Setembro de r88o, pag. 20). 

Accresce que, na controversia das opin;ões: da communhão· 
geral seguida por Pegas sem sequito, da exclusão absoluta da com
munhão e da communicaçáo da terça, veiu a lei novíssima o. r8r 
de 24 de Janeiro de r89o, que não veiu só estatuir direito novo 
como derimir duvidas, e acceitou a solução dada pelo insigne Mello, 
como juriséonsu!to, sustentando a logica interpr<;:taç:io da Ord. Li v . 
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§ 236 
No caso de não apparecerem interessados a habili

tar-se corno legitimas successores e herdeiros elos defuntos 
:i.ntestados, o juiz de ausentes, lavrados os termos neces-

4.0 tit. I os; e, quando as leis novas se ligam ó.s leis mais antígas, 
ellas se interpretam um1s pelas outns conforme sua intenção com
mum todos os ponto~ que as ultimas nada têm de contrario ás pri
me.iras. 1Von est novum ut priores leges .zd posteriores trahuntur I 26 
.sed .et posteriores legts Dig. de legióus; ad priores pertinent, nisi con-
.trariae sint (1. z8). . 

· A citada lei de r89ó n..fga communhão á maior de so annos 
·que se casa, seja solteira ou· vi-tiva, tenha filhos ou não, dispondo 
com maior amplitude e n:·· o ~e diga que a lei nova tem odio dos 
·casamentos na velhice e a Ord. liv. 4°, tit. 105 por intenção o favCr 
dos :filhos do primeiro casamento, pois na amplitude da disposição 
da lei n. r8r citada se comprehende tambem o favor dos :filhos da 
-viuva quinquagenaria que se casa. 

Mandam, portanto, reformada a decisão aggr_av:ada, que á ter
·Ceira embargante aggravante sejam entregues os bens reclamados , 
-excluindo-os- da: arrecadação- da massa faUida ·aggravada que pagará 
as custas. 

S. Paulo, 7 de Agosto de r8g4. 
Souza Lima, presidente. - Ferreira Alves, relator designado . 

. Xavier de Toledo : vencido. Votei com fm'ldamento na Ord. Li v . 

. 4.0 tit. ros, onde se estatue que a mulher viuva quinquagenaria, 
tendo j.i.lhos ou outros descendentes successi.veis , não póde dispor 
por titulo algum das duas partes dos bens que tinha quando con
-cer tou de se casar, podendo somente dispor da terça. 

O direito de communicar esta comprehendido no direito de 
dispor--'-é uma derivaç:;o deste e presuppõe a faculdade de poder alie
'!lar um:l. vez que a citada Ord., usandd de phrase adversativa, deve ser 
entendida segundo a regra de interpretação contida no Dig. Liv. 1. 0 

tit. 3.0 frag. 19, onde diz Celsus « In ambígua voce legis ea potius 
accipienda est significa tio quae vicio caret: praesertim cum eti.am vo
luntas legis ex !zoe passit. 

Vencido neste ponto de direito, e uma vez que a Ord. Liv. 4 .0 

tit. ro5 veda que a quinquageoaria possa alienar os dous terços, 
negando-lhe o domínio com os seus consectarios -jus utendi, 

.frumdi et abutendi, - sendo considerada méra usufructuaria obri
gada á caução - de bene utendo - entrei em duvida si ella podia 
figurar como terceira embargante senhora e possuidora. 

Oliveira Ribeiro. - Brotéro, vencido: entendo que a terÇ3. dos 
bens da viuva binuba quinquagenaria communica-~e, e assim se tem 
ipterpretado geralmente a Ord. Li v. 4.0 tit. xos - como attesta 
·Teixeira de Freitas, Consolid. da:s Leis Civis art. 163, o. 6 .:..... e 
'V atasco, Consulta 103, n. ro -dizendo - ita vidi saepe judicatum. 
·- Pinheiro Lima. - Canuto Sarah1a . 

·-
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sarios por que conste claramente haverem-se praticado· 
todas as diligencias legaes, com audiencia dos represen-· 
tantes da fazenda nacional e estadoal, julgará por sen
tença vacantes e devolutos á Nação (União) os bens das. 
heranças (Art. 51 do Decr. de 15 de Junho de 1859). (82} 

{ ll2) ::ie ao paiz de origem ou do de cujus ou ao da situaçü o 
dos bens compete a successão no caso de tornar-se vaga a heranç '• 
tem sido assumpto de reclamações diplomaticas, sustentando os noss"~ 
ministros de relações exteriores que a lei nacional preceitua a de
volução á Fazenda Publica do paiz em que se deo o fallecimentc •. 
verdadeiramente não succedendo, mas arrecadando e fazendo seos os. 
bens vagos, os bens que não tem dono, exercitando acto de sobe
rania; e, desde que se trata de soberania, o estatuto é real e, dad o· 
o confl.icto de legislação, prevalece o systema de occupação ou d t 

situação d0s bens. (Relatorio ultimo do Ministro Carlos de Carvalho). 
Ness.e relataria se allude á herança de Nicola Tarsia recolhida :L 
collectoria de Campinas e reclamada pelo Ministro da Italia Ca\·. 
Aldo Nobili. Por nosso direito, na falta de descendentes, ascendente;;. 
collateraes, conjuge , herda o fisco ou thesouro nacional (União) . 
O Senr Pimenta Bueno, Dir. Intern. Privado, pag. 78, n° 144, diz:. 
fallecendo um estrangeiro que tem bens no territorio e que por su:t 
lei pessoal não tem herdeiros quanto á succes~ão pelo thesouro br2-
sileiro ou fisco estrangeiro, póde haver bóas r azões para uma e ou tr.t 
solução ; o melhor principio, porem, o mais generoso ser<'t. o d ..: 
reciprocidade e sem differença de moveis ou immoveis. O principiu 
devia ser: - a nacionalidade de cada individuo é tambem seu her
deiro legitimo na falta de anterior ou mais graduado successor. Jú 
tratamos da questão: se se deve devolver os bens ao thesouro federa"l 
ou 

1
ao dos Estados. Em S. Paulo o Congresso do Estado em suas lei -: 

de orçamento tem comprehendido esses bens como devolvidos ao 
Estado e não á União; a lei d'Orçamento de 1° de Agosto de r 89 r , 
art. 29 , determina que fica incorporada á legislação do Estado c• 
decreto geral n° 2433 de 15 de Junhc· de r859 ; mas a le-i n° 221 de: 
20 de Novembro de 1894 fi rma o direito da União a esses ben~. 
mandando intervir em t::es processos perante as justiças estadoae~ 
o Procurador da Republica, seos adjuntos e auxiliares; a lei n° r 334 
de 28 de Março de 1893, incumbindo aus pretores a arrecadação 
dos bens de defuntos, ausentes e vagos, mand11 ouvir os procura
dores seccionaes e julgando-se vacantes os bens e devolutas á naçãcJ· 
communicar aos juizes seccionaes para fazer-los incorporar ao patri
monio nacional. Vide Sent. do Sup. Trib. de Just;ça Federal, de z6 
de Julho de r893, Direito, vol. 62 n° 3, pag. 347 a 350, qüc
transcrevemos. 

SENTENÇA DO SUPREMO TRIDUNAL FEDERAL 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de confiicto de 
jurisdicção positiva, entre partes o juiz seccional do Estado de Minas. 
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Geraes e o juiz de direito da comarca de Ouro-Preto, ' no mesmo 
Estado, suscitado a requerfmeoto do respectivo procurador seccional. 
Julgam ser incontestavel a competenciá da justiça estadoal para func
cionar em todos os actos, desde a arrecadaçiío dos bens de defun
tos e ausentes até serem declarados vagos e devolvidos á fazenda 
nacional, sendo d'ahi em diante competentP. a justiça federal ; ca
bendo, porém, a esta officiar, desde o seu inicio, nos processos dos 
bens vagos, especificados no art. II do Reg. n. 2433 de rs de Junho 
de r859, em vigor, á vista do art. 83 da Constitw{!o da Republica, 
<:orno reconhecem os juizes em confl.icto, ainda que ou por virtude 
do art. 362 do Decr. n. 848 de r r de Outubro de 1890, ou em 
razão do disposto no art. 2° do Decr. n. 1 4 20 A de 2 r de Fevereiro 
de r8gr, a justiça local haja de funccionar, á requisição ou nií.o da 
federal na arrecadaçito, inventario e liquidaç~o de que trata o ,ut. 12 

do referido Reg. de r3sg, reservada á justiçil. federal a decisão sobre 
direitos e interesses relativos aos mesmos bens . 

. Nada se póde inferir do art. 15 letra d do Decr. n. 848, in
vocado pelo procurador seccional , como nunca se inferiu do art. 
2° da lei n. 242 de 29 de Novembro de 1841 contra a competencia 
do juiz de orphãos e ausentes para a arrecadaçáo, inventario e ad
ministraç~ o dos bens do defunctos e ausentes, até serem havidos por 
vagos e devolutas á Nar;ão Antes disto a presumpção é , que taes 
bens sao do dominio particular, e o interesse da fazenda se limita 
a fiscalizar os actos que possam prejudicar ao seu direito eventual, 
sendo nella representada pelos seus fiscaes, que presentemente são 
nas capitaes dos Estados os procuradores seccionaes, em face do 
decreto n. r r66 de 17 de Dezembro de r892 , combinado com o 
art. 24, lettra c, do Decr. n. 848, nada impedindo, que, fóra das 
capitae~. essa representação se faça pelos outros fiscaes da fazenda, 
a que se referem os arts. rr e 90 do cit. Decr , n· u66. . 

O !)Osso actual systema com a dualidade judiciaria não se op
põe á existencia da alludida linha divis'oria entre a competencia 
estadoal e a. federal; por isso que de um lado, cada um dos Estados 
deve velar na segurança dos direitos dos residentes no seu territorio, 
cabendo á sua justiça verificar si os bens n'elle existentes têm ou 
nii o dono conhecido, si o ausente é vivo ou morto, si ha herdeiro 
que queira receber a herança, tomando, entretanto, as providencias 
precisas para a conservaç o e administração dos bens, e de outro 
lado a União tem interesse, emquanto os bens vagos pertencerem á 
Nação, em acautelar os seus direitos ; e, declarada a vacancia, é 
ella parte em qualquer causa que tiver per objecto esses bens, e assim 
é competen te a sua justiça para processai-a e julgal-a nos termos do 
art. 6o lettra b da Constituição. 

Mas, na arrecadaçao e apuraçlo dos bens vagos de que trata 
o art. II do citado regulamenso de 1859, regulados no art. r2, 

continuando a ser, desde o começo, a priucipal interessada nessa 
liquidaç.'i o a fazenda da União, as respectivas attribuições conferidas 
aos juizes locaes, passaram neste regimen a ter o caracter de com
missãO, só admissivel nos termos de § 3· 0 do art. 7° da Constituição 
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n~o podendo envolver delegaç~o de jurisdicção por vedal-o o art. 
-6o §r.'> da mesma constituiç1o; uma vez que as justiç1s dos Estados 
são independentes da União, 

E quer seja a arrecadação feita n'esta hypothe,e, quer na per
m!ttida pelo mencionado decreto n· 1420 A, art. 2°, por motivo 
<le urgencia, á justiça local cumpre, quanto aos uctos subsequentes, 
não só ouvir ao procurador seccional, ou aos que fizerem suas vezes, 
<>nde elle não se achar, mas tambem attender a distincçã.o entre as 
<liligencias para a liquida ç ~o que á requisição do juiz seccional, 
poderá o juiz local effectuar, na forma do art. 362 do decreto n . 
.848, e os actos decisorios sobre direitos e interesses respectivos, visto 
<lever competir ao juiz seccional, unico juiz de direito instituído pela 
União nos Estados, a jurisdicç?. o sobre bens vagos ou devolvidos 
á Nação . 

Portanto, nos termos expostos, julgam o confiicto em favor do 
juiz de direito da comarca de Ouro Preto. 

Rio de Janeiro, :.!Ó de Julho d~ r893. Freitas Hmriqzu:s, pre
sidente. - Pereira Franco. - Ovidio de Loureiro. - Andrade Pinto, 
vencido. - fosé Hygino. - Bento Lisboa. - Ptza e Almeida. -
Aquino e Castro. - ilfacedo Soares. - B arradcos. Vencido qaanfo 
-à limitação feita pela sentença supra à competencia da j11stiça local 
-do Estado de Minas Geraes . Os bens vagos, de defunctos e ausentes, 
·quando não apparece quem os reclame, são do domínio cazual do 
Estado, onde o de cujus tinha seu domi:Jilio, e não da União , pois 
incidem sob a soberania territorial desse Estado. As Ords do Reino 
.e toda a legislação posterior acerca da vocação da Nação e da sua 
anomala successão em taes bens tornaram-se obsoletas depois do 
regimen federativo proclamado pelo art. 3° do decreto de I 5 de 
Novembro de 1889 sob a base da soberania dos Estado>, e adaptado 
pelo art. 1° da Constitu;ção Federal. A esta soberania terri~orial , 
-que é o dominio eminente, de que falia o Sr. ministro procurador 
·geral da Republica no seu parecer de fi. 14, foi ope legis transferido 
-o direito real da Ord. li v. 2° tit. 43 ou o domínio cazual da Nação 
reconhecido no decreto de 15 de Junho de r859. A forma federa
Tiva trouxe esta modificaç:io no direito civil, como succedeu em todos 
<Js povos, que o adaptaram. Assim: na America do Norte o assumpto 
é regido pelos codigos civis do Estados, e o chanceller K.ent e Walker 
{American Law) não hesitam em affirmar que a successão by esclual 
cabe aos Estados, e Carlier ( Rep. Americ.) tambem o affirma citando 
<J Ccd. Civ. da California; nas Republicas Argentina e Venezuelana 
esses bens são arrecadados em beneficio dos institutos de instrucção e 
caridade do domicilio do de cuJus; na Suissa o Cod. Federal das 
Obrigaç:es não os menciona, abandonando-os á legislação peculiar 
dos Cantões, c'omo o de Grisões, art. 499; na Allemanha do Norte 
e pr~jecto do Cod. Civ. do Imperio, art. 1974, os adjudica ao do
mínio privado do Estado domicilio do de cujus e por Estado, dizem 
Braune, Hegener e Ver Hees (Droit Civil AltetJtatld, n. 639) enten
de-se nl.o o línperio, mas o Estado particular. Adherio â esta dou
trina o projecto do Cod. Civ. Braz. do senador Coelho Rodrigues 
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§ 237 

_ O Supremo Tribunal de Justiça julga, em gráo de 
recurso e ultima instancia, as questões relativas á sue
cessão dos estrangeiros, quando o caso não fôr previsto 
por tratado ou convenção. (Const. Polit. Federal, art. 61, 
n; art. 9o letra b do Decreto n. 848 de ll de Outubro 
1890, arts 54, IV, da Lei nu 221 ele 20 ele Novembro ele 
1894 e 15, I, b elo Regim. elo Sup. Trib. Federal). 

§ 238 

O recurso é o ele appellação - arts. 58 do cit. lei n. 
221 ele 1894 e 92 do cit. Regimento. 

no art. 2425 a 2430. Caducaram , pois, a Ord. cit. e seus subse
queütes, inclusive o Decreto de rs de Junho de r8s\J, por contrJ.
rias do espírito das novas instituições. O que regula actualmente esta 
materia não é só o .art. 83, mas o art. 69 n. 2 da Constituiçao Federal. 

Os poderes e d.ireitos da União são unicamente aquelles, que 
a mesma Constituição lhe outorgou; todos os mais pertencem aos 
Estados, e n'esta reserva não se incluem somente as faculdades po
líticas, como alguns pretendem, mas todos os direitos, quaesquer que 
sejam, que possam competir ao Estado como indivíduo ou pessoa 
jurídica. E' bem significativa a locução - todo e qualquer poder 
ou direito - · de que usa a Constituição quando allude à somma da~ 
faculdades outorgadas aos Estados, não se podendo admittir nas leis 
palavras ociosas ou pleonasticas, como se daria si as duas palavras 
- poder ou direito - fossem mera repetiçiío. . 

Firmado o principio de que ao domínio privado do Estado 
pertencem os bens vagos e as heranças vacantes, a conclusão logica 
é que compete exclusivamente à justiça lccal a arrecadação, a decla
raçao da vacancia e a devolução dos mesmos bens ao fisco estadoal. 
Nada ahi tem que ver a justiça da União. Querer, pois, que a . justiça 
federal intervenha n'aquelles actos é de um lado manter um tradi
cionalismo imcompativel com o novo direito publico interno e de 
outro consagrar, como dizia um ·publicista argentino (Duarte - L as 
Províncias ante la Corte), a repugnante contradicyão de uma nação 
constituída sob o regimen federal e entretanto governada pelas ins
pirações do espírito unitario e centralizado. Em co:Jclusão: o meu 
voto é que ao juiz local do Estado de M,inas Geraes compete a ju
risd cção exclusiva por pertencerem os bens, de que trata o presente 
confi cto, ao domínio privado do mesmo Estado, e .esta parece ser 
a disposiçio da lei mineira n. r8 de 28 de Novembro de r8gr, art. 
19·5, §§ 30 e 35 - Ferreira de Rezende. - Fui presente. Sobral. 

Foi voto veBcedor o Exmo. Sr. Amphilophio. 
Vide, artigo no Direito, vol. 67 n° 3, pag. 32. 
Transcrevemos. adiante: 
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.CAPITULO XXI 

DA L:EGITIMA E TERÇA 

§ 239 

Legitima é a porção de bens que o testador, não póde 
dispô r por ser applicada por lei aos lierd.eiros · necessarios. 
·Consiste nas duas terças partes dos bens do testador, ao 
tempo de sua morte. · 

Em face dos arts. ~,o e 65 § z0 

da Constituição Federal e da legis
lação comparada , a successão dos 
bens vagos pertence aos Estados ou 
á União? 

I 

A Republica exige imperiosa e urgentemente que o Congresso 
.Nacional vote o projecto do corligo civil de Coelho Rodrigues, in
dispensavel desde já para adaptar as relações do direito privado á 
nova forma de governo em tudo quanto esta póde affectar directa 
ou indirectamente aquellas relações. 

N;".o temos jurispruclencia nacional em ramo algum de direito 
para transformar pelo direito costumeiro moderno as antigualhas do 
direito civil portuguez e nem a ·tarefa é facil, ·tanto q ue até os ulti
mas dias da monarchia aboli,da revi viam, na opini;-o de autores nossos, 
institutos do governo da metropole incompatíveis com as instituições 
constitucionaes representativas. 

Antes das obras de Teixeira de Freitas poucos se animavam a 
atacai-os de frente. 

O que a doutrina não pede fazer neste ponto, sinão muito len
tamente, a lei fará em um dia, truncando cootroversias sem razão 
de ser e harmonisando a vida política com a civil ao menos naquelles 
pontos em que ellas são inseparaveis, porque a conoexã.o é evidente, 
como no assumpto de que nos vamos occupar muito perfuncto
riamente. 

No estado actual da legislação brazileira com as modificaçõe.s 
que lhe imprimiu no paiz o regimen federativo, nos parece que a 
successZo dos bens vagos pertence aos Estados e não á [hzião . 

Antes de tudo convém deixar logo fóra de duvida que si o 
art . 83 da Constituição Federal declara-" continuam em vigor, em
quanto não revogadas as leis do antigo regimen »-prudente e sabia
mente o legislador const!tuinte tomou a cautela de accrescentar : 
«no que explícita ou implicitamente Não for coNTRARIO AO SY3TEMA 
dt govtr?lO firmado pda Co11Stiluição e AOS PRINCIPI0S nella con
sagrados. 

Leis da Provedoria 11 
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(C. Telles, Dig. Port., vol. III, arts 1646, 16±7 e 1648; 
D. das Acc., nóta 280 ; Coelho da Rocha, §§ 349 e 691 ; 
·T. de Freitas, Consol. dos L. L. Civis, nóta 22 ao art. 
1008, e Test., § 202, nota 348'). ~- · 

Esse systema é o estabelecido conforme o art. z0 : 

«A Naç:10 Brazileiru adapta como . fórma de governo, sob o 
Tegimen represen,ta~iv.ó, â'. Republita Federativa·; 'proclamada a r 5 
de Novembro de 1889, e constitl)~-se por união perpetua e indis
.soluvel das suas antigas províncias " eflz Estados Unidos do Brazil. i> 

. A interpretaç~o para o nosc;> <;·J.so, dess~ (disposição, sem invocar 
princípios· theoritos, está justamente no seu simples confronto com 
a do art. 6 5 n. z, que é o _co'mplemento natural e necessario da do 
dtado artigq

1 
quando diz: ,. 

« Art. 6 5. E' facult:..do aos Estados : 
(( z. 0 Em geral, todo e qualquer poder ou direito que lhes não 

fôr negadq por alau1<.ula expressa, ou implicitamente contida nas clau-
sulas expressas · ·da Constituição. >> .. 

· A doQtrina que resulta ineludavelmente dessas disposições não 
foi irnp\]gnada no seio do Coogresso Constituinte, a não ser sómente 
pelo senador Theodureto Souto, de saudosa memoria , que aliás 
Teconhecia ser um corollario do systema federativo , que elle não 
·desejava levar a todas as suas consequencias, quando na sessão de 
.26 de Janeir_q de_}89.I ,c;lizi.a : .. . , . . . . . • . 

1 
· : • 

«E' ass.1m ~ue amda por um pnnc1p10 de d1reito que rege. todas 
.as .relaÇões em materia, dos be.ns de ausentes e das heranças Jacen
tes, as terras q,ue deixarem de ser occupadas e não encontrarem 
pessoa apta 'para · herdar:.ihes a propriedade, passam a pertencer ao 
E~tado .(União).» ' . 

A doutrina do illu~tre _senador foi impugnada, como destruetiva 
da federação, ' estatuída no art. r 0

, por outros representantes do paiz 
no Congresso . Constituinte. . ' · 

No seio da commissão chamada dos 2r, o que se disse apenas 
-sobre terras devolutas co~traria áquella opinião isol_ada, niesmo quarito 
á formação do novo direito. , · · · 

Ao contrario, ainda discutindo o art. 63 do Projecto, que cor
Tesponqe ao art. 64 da Constituição sobre terras devolutas, o pran
teado deputado Nina Ribeiro allegava urna razão que fundamenta 
o direito dos Estados de um modo geral. 

Dizia elle na sessão de 9 de Janeiro de r89i: 
((Eu não comprehendo. como possam existir Estados autonomos 

sem direito ao seu territorio. Estado sem ter~itorio é uma . entidade 
impossiv.~l de concepção, porque o Estado é o governo da sociedade 
de um certo territorio. E' o domínio deste que justifica. o governo 
dos povos que ·o habitam.» · 

O deputado João Barbalho na sessão do dia anterior tambem 
assim se exprimia: 

,· 

/ 



-163-

§ 240 

As legitimas não podem ser clausuladas por condi
·ções ou oneradas por encarg·os, livres e plenas pertencem 
de jt~J?'e aos herdeiros em linha directa ascéndente ou 
.descendente. 

cc •••• entre nós porém que as antil'(aS províncias n~o sitO simples 
territorios, mas 'passá ram 'a constituir Estados, as terras das províncias 
devem necessariamente pertencer aos Estarlos. As terras são dos 
Estados; não é a Constituição, nii.o é a União, n i o é a federação 
.que lhes dá o territorio, que já é delles mesmos etc .... » 

Essas ide,ias exprimem a comprehenslo do systema federativo 
.e o alcance de sua adopção, estando aliús de accordo com as cons
tituições de outros povos que tambem a adaptaram, especialmente 
.a dos Estados Unidos da America do Norte e da Confederação 
Helvetica. 

A disposição citada do art. 65 n. 2. 0 da nossa Constituição 
tem na federal suissa uma correspondente à que podemos comparai-a. 

<c Os cantões, diz o art. 3. 0 , são soberanos em tudo aquil lo em 
que a sua soberania não é limitada pela. Constituição Federal e como 
taes exercem TODOS os direitos que Não são delegados ao poder 
federal. » 

Este artip:o. nota Marsauche, é completado pelo art. 2. 0 que 
diz: <<A confederação tem por fim assegurar a independencia da 
patria, proteger a liberdade e os direitos dos Confederados e acrescer 
sua prosperidade commum. 

E para aquelles que duvidarem do parallelo entre o nosso typo 
de governo e o da Suissa diremos com Loumyer que n0 - fundo é 
sem rasão que a Constituição de 1874 dá a Suissa o nome de Con
federação , quando ella se deveria chamar os Estad{Js ou Cant es 
Vt1idos da Suissa. 

A historia interior da Suissa demonstra claramente a existencia 
de uma soberania dupla no seio da Confederação, uma federal, outra 
.cantonal, e pode-se citar numtrosos exemplos de casos em que elias 
se tem achado em opposição · uma com a outra. 

Os juristas, dizem judiciosamente Adams & Cunningham, acharam 
talvez esta expressão dupla soberania mais ou m~nos inexacta, porque 
não pode haver em um Estado sinão um poder supremo ou soberano 

Mas esta expressão está consagrada pelo uso universal na Suissa 
e não pode ser substituída por nenhuma outra. 

Estabelecidos estes principias muitos geraes , cuja invocação a 
novidade dos problemas no nosso direito impõe como condição de 
soluções adequadas, diremos que sob o ponto de vista especial de 
que nos occupamos, a these qae assentamos é uma realidade legis
lativa e pratica nos Estados Unidos da America do Norte na Suissa 
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Nos limites da terça havendo herdeiros necessarios e·· 
em toda a herança si não os houver, é licito ao testador 
!dispô r com condições e encargos que q uizer , uma vez-. 

na Confederação Germanica, e em summa nos 'paizes 'de systema 
de governo identico ou semelhante ao nosso. 

Na Suissa, dizem os ultimas autores citados, as questões reJa-
. tivas á transferencia da propriedade, quér por testamento, quer ab· 

intestato, são da competencia dos tribunaes cantonaes , ordinarios e· 
Não dcpmdem NEM por via de appellàção do Tribunal Federal - O· 

que succederia si a União fosse de qualquer modo interessada. 

E' sabido que na Suissa a lei federal se limita á acquisição da. 
propriedade por contracto (transmissão da propriedade). 

Por isso diz Haberstich, o texto da Constituição Federal n1lo· 
permitte ir mais longe. 

O direito cantonal rege os outros modos derivados de acquisição, 
assim como todos os modos primitivos (thesouro), em particular a . 
acquisição em virtude de acto de ultima vontade, de sentença judi-· 
cíaria, de prescripção . 

E nem é isso de admirar quando a tendencia do direito civil éc 
para attribuir a successiio dos bens vagos até ás communas nas proprias .. 
monarchias unitarias e centralisadoras . 

E' assim que Enrico ' Cimbali, professor da Universidade de .. 
Roma, propondo reformas que entendiam deverem ser introduzidas .. 
no codigo civil ital ia no chega a dizer que n~o estava longe de acceitar· 

· uma disposiç~ o do cod. civil da Saxonia adaptada em parte no .. 
avant-jrojet do celebre jurisconsulto belga Laurent e segundo a quah 
faltando os successiveis, conforme a ordem ou grão estabelecido na. 
lei, se faria devolver a successão sinão no todo, ao menos em parte· 
aos hospícios orpbanologicos e aos hospitaes locaes, onde se achava 
asylado antes da morte o de cujus, ou onde no caso de necessidade: 
teria tido elle o direito de ser gratuitamente asylado. 

A phase evolutiva porém, na formaçao do nosso novo direito·· 
privado ou civil determinada pela preferencia do systema federativo 
já està energicamente accentuada. 

Assim, si pelo projecto do cod. civil do senador Felicio dos. 
Santos (arts. 1507 e 1508), na falta dos herdeiros mencionados pela. 
lei passa a herança para o Estado (União); ao contrario pelo pro;ccto · 
de cod. civil do senador Coelho Rodrigues (artigos 2425 e segs. ) , 
a successâo dos bens vagos pertence ao Município, Estado, ou União 
conforme as distincções que os citados artigos estabelecem, sendo, . 
porém , a União somente preferida em relação á nação estrangeira 
a respeito de bens immoveis situados no Brasil. 

Sendo o direito civil unitario e só podendo legislar sobre elle 
o Congresso Nacional como é expresso na disposição do artigo 34-
p, 23 da Constituição Federal , o nosso futuro codigo civil é que: 
definitivamente deverà regular a ma.teria. 
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·que não sejam impossíveis, torpes ou irrisorias, reputan
·do-se estas como não escriptas, sem que resulte nullidad,e 
:ao testàii;~ento . 

H 

Particularisando o caso, por exemplo, a este Estado de Pern!lm
buco, cuja Constituição não faculta tal succe~são ao Município, neste 
•momento, a questão se restringe à preferencia entre aquelle, istç ~. 
-entre o Estado e a União. 

Releva notar que a nossa Constituição Federal tem ainda ca
-rencia de muitas leis regulamentares que devem desenvolver ou des
·dobrar os respectivos preceitos nella contidos virtualmente; assim 
·como, que a execução della é muito recente para que sobre esta 
no ponto questionado possa offerecer-nos algum apoio a jurispru
·dencia que por ventura se houvesse fo:-mado ou estabelecido. 

Entretanto é de rigor notar o caso unico que encontramos como 
-aresto formulado e inserto n'O Dirúto, por estes termos: 

« A's justiças estadoaes compete o processo de arrecadação, 
·inventario, administração e liqu idação dos bens vagos e devolvidos 
.á fazenda 11acio1Jal, caso em que ctssa a sua competencia para dar 
lugar á das justiças federaes: cabendo, porém, a estas officiarem, 

·desde o seu inicio , nos processos de bens vagos, especificados no 
art. II do Reg. n. 2433 de rs de Junho de r859. em vigor>> . 

A summa da decisão é que o Supremo Tribunal Federal re
·conhecendo no caw alludido, isto é, no julga mento de um cmiflicto 
de jurisdicção, que era competente a justiça federal para officiar, 
proceder ou intervir no caso de successão de bens vagos, PORQUE 

-considera os mesmos bens como 11acio11aes. 
A sentença é de :z6 de Julho do anno passado e nella apenas 

assignaram vencidos os ministros Andrade Pinto e Barradas , tendo 
este fundamentado o seu voto. 

Mas pode-se dizer que a rasão de decidir ou a parte expos1tiva 
·é que contraria mais a cpinião que preferimos, não a parte dispositiva 
<>u decisiva dt:lla. 

Assim, o ponto capital da decislío versava sobre o direito adje
.ctivo, processo. 

Não versava ~obre o direito subsltmtivo (direito civil). 
Sendo assim corno mostra a decisão occorre-nos a idéa de esperar 

que semelhante are~to niio firme jurisprudencia a vista mesmo dos 
irrecusaveis fundamentos do autorisado voto divergente cio ministro 
Barradas, que já tran~crevemos, para tornar conhecidos integralmen
te os argumentos respectivos em um caso recente e tão importante. 

No caw particular que examinamos, só temos a notar sobre a 
demonstraç:-o du voto illuttrado que transcrevemos , a idéa a que 

já nos referimos, ercarnada aliás no citado Projecto-Coelho Ro
drigues, isto é, que a lei federal póde attribuir ao Estado ou ao 

.Município a success~o dos bens vagos; mas os irnrooveis mesmo que 
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(T. de Freitas, Consolid. das L. L. Civis, nóta 22, 3n· 
edcl. ao art. 1008: I. 32 Cod. de inoff. testam; C. Telles, 
Dig. Port. vol. III, art. 1647. (83 . 

§ 241 

O dote promettido ou dado pelo pae ou pela mãe ~ 
existinclo outros filhos, não póde excecler á legitimà e terça 
do dotador. Na parte ·em. que va:e alerp. das fõrça.s da le~ 
gitima e terça, é inofficioso ; o dotado fica obrigado a 
restituir o excesso - Ord. ~i v. 4 tit. 97 .§ 3- Lafayette r 

Dir. de Fam., § 76 no 2. 

deviam tocar á uma nação estrangeira devem ter "0 mesmo destino, 
por não haver uma rasão especial para devolvel-os á União, quando· 
em geral as terras devolutas e os proprios n::.cionaes, inclusi;~c: os· 
immoveis, passaram para os Estados: 

Assim é que o diz a Constitui(io Federal: 
Art. 64 Pertencem aos Estados as minas e terras devolutas si

tuadas nos seu respectivos territorios, cabendo á União somente a. 
porção de territorio que for indispensa~el para a defeza das fron
teiras, fortificações, construcções militar~s e estradas de ferro federaes. 

Paragrapho unico. Os proprios nacionaes, que não forem neces-· 
sarios para serviç,os da União, passarão ao domínio dos Estados, em 
cujo territorio estiverem situados ». · J 

. Mas em conclusão: no estado actual do noss,o direito, o vofo. 
do ministro Barradas consagra a unica ppinião acceitavel na materia, 
isto é, a successao dos bens vagos pertence aos Estados. . 

Recife, Setembro de 1894. 

DR. Joãci VIEIRA ARAUJo. 

O Tribunal de Justiça de S. Paulo, actualmente, obedece á: 
dc·utrina do Sup. Trib. Federal, ouvindo os Procuradores Seccionaes
nos autos de habilitação e arrecadação de bens de ausentes. Vide 
nóta 6 e Gaz. Jurídica do E~tado, vo l. III, de Março, pag. 52. 

(83 ) O Tribunal de J usti ç~ de S. Paulo na appellaçi.o entre par
tes Commendador Eugenio Teixeira e Dr. Ignacio Uchóa por Ac
cordâos de 6 de Julho de 1894 e 3 de Seteh1bro de 1895· (inventario 
Tamandaré), julgou valida a clausula posta em disposição da terça em 
favor dos nétos imposta pelo avô testador privando o seo genro 
(páe dos nétos) não só da administração .:orno do· usu fructo doi bens 
legados; ·porquanto, diz o 1° Accordao, do qual fui relator, permits 
tem as leis que os potes, possam ein terça ser privados pelos· avó
de seos filhos não só da administração dos · bens como do usufrncto 
delles legados (Ord. liv. 4.0 tit. 98 S I; Lobão N. a Mello, vol. z0 ,. 

pag. 377 , § x8g, liv. I tit. 21; Lafayette, Dir. de família, § II9 
letra c, pag. 218 ; Heinecoio, § 185; Novella II7 cap. r tit.r8 e · 
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§ 242 ' 

. " ' 

O dote constituído p'efo pâe ou pela I!lãe, não havendo
declaração· em · conir.ario,' é considerado adiantamento de 
legitima, devendo ser completado pela terça no que excedel" 
á legitima (Ord. cit.; Dig. Port. art. 88, part. 2°· Lafayette 
cit., art. 76 n° 3). 

§ 243 

Quando o dote é dado pelo pae conjunctamente com 
a mãi, entende-se que cada ou delles contribue com a: 
metade, qualquer que seja o regimE)n do casamento. · 

(Lafàyette cit., art. 76 n° 4; Ord. li v. 4 tit. 9Tp1·inc.; 
Vallasco , Consulta 127; Borg. , Carn., L 1, tit. ~5, § .139• 
n.0 17 e 21). 

~ 244 

Quando pae e mãe são casados por carta ele· metade,. 
o dote em moveis dado pelo marido é considerado divida 
commum Se o dote consiste em immoveis não pôde sei" 
dado sem consentimento da mulher. (Ord. liv. 4 tit. 48 
Lobao N. a Mello l. 2 tit. 9 § 7 no 5), qualquer que seja 
o regimen do casamento. (Lafayette cit., art. 76 no 5°) 

Cod. Civil !'ort. art. 147, § 3°, dispondo a novella citada que os paes 
possam ser privados em terça da administração., podendo as mães,. 
avós, dispôr livremente em ter<,:a , salvo as legitimas que niio podem 
ser oneradas, não . nomeando os maridos ou genros administradores. 
desses bens e isto, dizem os praxistas ob evidentem prodi!(alitrdis 
suspicionem. Não se dá ahi a privação de patrio poder que o páe 
conserva sobre as pessôas e bens dos filhos menores , ha uma 
restricção do exercício do patrio poder imposta por quem póde dar 
livremente o que é seu, em terça, cor;n quaesquer onus, encargos 
e restricções, autorisado pela lei (l,iv. 4 tit. 99 § I e Nov. 117 ci
tada). Declarou o Accord<i o que, mesmo que fosse essa clausula tida 
como impossível perante a lei, seria a condição como n~o escripta: 
e conservaria vigór a disposição te-;tamentaria e se cumpriria como· 
se não fôra imposJa a condição. (C. Telles, Dig. Port· vol. I, art. 
114; L. 104, Dig. de legat.; Ribas, Direito Civil, voL 2°, cap. 5 § 1 
n° 4, pag. 383; Mello Freire, livro III tit. I S 33; Ramalho, Instit. 
Orph. Tit. I cap. III, secç~ o 2 3 § 4 e nóta 245) Vide Revista 
Mensal das Decisões proferidas pelo Tribunal coordenadas pelo !Ilus
trado collega Dr. José Machado Pinheiro Lima, mez de Outubro, n° 
4-anno 1-pags. 342 a 348. 
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' § 245 

Nos regimens exclusivos da communhão o dóte dado 
por um dos conjuges sahe de seus bens e não dos do outro 
eonjuge. (l-afayette, eit. art. 76 n. 7).. 

§ M6 

As doações quer feitas aos filhos, quer feitas aos estra
nhos, prejudiciaes ás legitimas de outros irmãos no pri
meiro caso e aos filhos no segund(l, podem ser annulladas 
pela queréla de inofficiosidade que é uma acção in 1·ern 
.scr1pta. (84} 

(84) As _doações feitas aos filhos adulterinos só podem prevalecer 
no ter~ o, pms nesse terço os paes podem livremente dispôr, nao 
tendo esses filhos direito á legitimas reaes ou disfarçadas, e só di
reito a al imentos nas condições requeridas pela lei e só podendo 
receber legados em terça. A acção de querelar doação inofficiosa com
pete ao filho contra o donatario qualquer do pae, seja filho ou 
estran!to, para lhe pedir legitima, caso seja fraudada pela doação, 
com respeito aos bens que o doador deixou por sua mórte- I. 2, 

I. 5 Cod. de inoff. don.- Ord. liv. 4 tit. 97 § 3 ; Auth. Unde 
Si Parens, C. de inoff. test.; Ord. liv. 4 tit. 65 § r; Merlini, Trat. 
de leg. tit. r, g, 21, n° 23. Confere Vallasco, Consu lta 189 n° 28. 
a·ssim o diz C. Telles, Doutr. das Acções- § 141, nota r, pag. 95 
-ed. r865. Si é possível entre nó8 querelar de inofficiosa uma doação 
feita a estranhos; e, em caso affirmativo, qual o tempo pa.r:t se verificar 
a inofficiosidade : o da doação ou o da mórte do testador, foi questão 
agitada no Tribunal de Justiça cle S. Paulo, na appellação civil n° 433 
de Batataes brilhantemente discutida pelos advogados Dr·. Azevedo 
Marques e Conselheiro Duarte de Azevedo, entre partes Primo Bernar
des Lemes e outros e Izaac Adolpho Ferreira . Teixeira de Freitas, na 
nota 14 no art. 420 diz: N:, o vejo em alguma lei nossa, nem ha 
exemplo no nosso fóro de revogação por tal motivo; inas continua 
elle, pode-se entretanto argumentar com a Ord. liv. 4 tit. 97 § I 

e tit. 65 §S I e :z, porque a razão é a ·mesma. E' omisso, na ver
dade, porem não prohibitivo. Si a primeira rlaquellas orden1ções 
prohibe que as legitimas dos filhos do primeiro leito -sejam por 
qualquer modo defraudadas em virtude de pr~messa de arrhas que 
seo pae viuvo faça a segunda mulher, pela razã.o de serem sagra
das as legitimas ; si á segunda Ord. dá ao herdeiro acçã.o para 
revogar. a doação do m'arido á mulher ou vice-versa, até haver cum
pridamente sua legitima ; e, si o doador fallece com testamento em 
que distribua a terça sem revogar a doação, sao seos herdeiros 
primeiro entregues de sua legitima - havmdo respeito aos bens que 
ó drfunto deu em vida e dos que ficarem por srta mórte, ai11da pda 
razão de garat1tia ás lfgitimas - é bem claro que a f ortiro 
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~ 247 
O tes-tador, ainda que tenha herdeiros necessarios a 

quem deva legitima, póde da terça parte de seus bens 
dispôr como llze ap1·ouve1·, e a õem de quem quizer. (Ord\, 
li v. 4", tit. 82 princ. e tit. 91, § l 0.) 

§ 248 
A terça é a terça parte dos moveis, semoventes, im

moveis disponíveis, direitos e acções que o testador tiver 
ao tempo de sua morte. (Guerr., trat. 2°, liv. 5°, cap. 2°, 
n. 38 e seguintes). 
uc:vc:u1 u~ Jlerllc:irus tc::r acção para revogar doações a estranhos. O 
Cod. Civil F r. nos arts. 9 I s· e 920 prohibe expressamente de se~em as 
legitimas ctos herdeiros do doador offendidas por liberalidades em 
actos intervivos ou testamentarios. Não se concebe motivo especial 
para ne~-:ar aos legitimarias acç.'io contra estranhos quando elles a 
tem contra seos proprios paes. Sendo omisso o direito rqmano, é 
subsi J1ario o direito novíssimo. Este conhecido por Novellre ou Au
th enticre, collecionado ainda no reinado oe Justiniano de 535 a s6s , 
dispóz na Novella 92, cap. 1, da qu<~l se extrahio a authentica
Unde et si parens - Cod. de inoff. testam . Diz essa authentica: -Si 
o pae fi zer doaç:i o :ndevida a favor de algum filho ou de quem qtttr 
que Sfja, cada um (fi lho) terá direito a receber rla herança em nome 
da lei Falcidia tanto quanto podia ser-lhe devido antes da doação; 
diz a Authentica in quendam liberorum, vel in quosdam - Vid . C. 
Telles, D. da Acc. § 141 nóta, I ,§ 139 nóta 2; C. da Rocha, Dir. 
C1v. vol I § 353, nóta pag. :t43; Borg- Carn., vol. 2° § 183 n° 6, 
24 e 40; C. Telles, Dig. Port. vol. 3 n° 154 e outros. Maynz, vol. 
lli, § 393, png. 399,' da sa edic~i'i.o, diz:- a querela inofficiosre 
rlonatic-nis é dada ao legitimario com o fim rle rescindir toda doação, 
mesmo simulada, que tenha lesado sua legitima. Ella dá-se contra 
as pessôas que tem sido beneficiadas a custa dos legitimarios e contra 
seos herdetros. Aubry et Rau, vol. 7, pag. I88 letra b, diz que não 
se deve distin,:;uir liberalidades feitas a estranhos e as feitas aos su c
cessiveis (V ide os memoriaes do distincto advogado Dr. Azevedo 
Marques, a respei to). No Direito, vol. I2, pag. 688 a 693, h a, porem , 
Accord~ o a respeito, negando a acção de inofficiosidade de doa. 
ções fe itas a estranhos. 

Quanto ao tempo a considerar relativamente á inofficiosidade 
entendem alguns que se de\"e considerar o valor dos bens ao tempo 
da doaç~o . porque a Ord. liv. 4, tit. 97 cogita de doações a filhos 
quando ma11da atten<.ler ao tempo da morte. Outros sustentam que 
se deve considerar o tempo da morte. Outros que os tempos da 
doações e da morte são inseparaveis, ambos entram no calculo. Vai
lasco, na Consulta citada d1z: - que, quando se trata de doações 
a estranhos deve-se observar a epoca da doaç~o para que se julgue 
noffi ciosa porque a respeito destes não h a a razão que h a para os 
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§ 249 . :~: .. 

Antes de se apurar as leg·itimas e· a terça, se deve 
tirar do cumulo dos bens as · dividas passivas e despezas 
do funeral, _:porquant0 não ha bens ,senao depois de p~gas 
as dividas. (Oorr. Telles, Dig-. Po·rt., vol. 3°, ns. 1682 e 
1683; Guerr., trat.· 3°. de division. , cap;' 6°' ns. 13 a 16). (~5) 

filhos ele dever-se a legitima -post· mdttem, razão qué . <:;essa a respeito 
. de estr;m_hos. A opini~o - (l~ Vallasco não tem fundamento, _porque . 
tanto em umas doa·ç'Qes como em outras trata-se de verificar o ex
cesso e ·o prejui~o 91!>-Jegitimas . . Nas 'doaç5es "a filhos 9 calculo é . 
feito com os. valores .. , dliJ.:,patrimonim do ,doador e da· doação ao tempc• 
da morte, . porqn.tr ··~!J.t[\o .Só· pode- saber-se si o filho dotado recebeu 
mais do ·que a . ~ú.i.; l~gjtima · devida nessa occasião .i mas nas doações 
feita~ a estranhos . q_u~., ~:J.da -recebem por morte do doador a inof
ficiosidade deve' ser CfJJlçulada seg.und0 as posses 96 dÓador ao tempo 
da doação porque nes.tas não se dá aquella nzão, nestas o donatario 
nada recebe por morte do doador. Olha-se o patrimonio ao tempo 
da do2{io, porem sem excluir o confronto com as legitimas rece
bidas ao tempo da morte : ao passo que nas ·doações a filhos olha-se 
o patrimonio ao tempo da. morte sem reportar ao anterior. 

O Senr·. ConselheiFo Duarte -Azevedo · sustentou que a inoffici0-
sidade da doação, ou antes a lesão da legitima, . determina-se pelo 
estado rlo patrimonio dodoador a0.tempo da doação-quantum poterat 
ante donatíontm deberi. Cita Maynz, Droit Rom:;.in, III, § 475, nóta 
64 ; Mackeldey, § 46 5, letra a; Vangerow, traducção de Crescenzio, 
257 ; Vallasco, Consulta citada dizendo que aos estranhos, não sendo 
devirla legitima post mc>rtem, cessa a razão da Ord. liv. 4° .tit. 97, 
S 3° mandando attender á o tempo da · mór~e ; distinguiHdo Borg. 
Carneiro, vol. II, S 183 n. 24 e 34, doaç ões feitas . aos filhos e estranhos. 
Que o filho donatario, para quem a doação · foi apenas um adianta
mento de legitima e que tem de conferil-a, · aguarde a mórte rlo pae, 
afim de se conhecer se ob~eve do::;ç.··o excedente á sua legitima e 
á terça do defuncto ; mas não ha razão para se attender a. tempo 
diverso do da doação quando feita' a estranhos. Vide artigo de dou
trina na Gaz. J uridica do Estado í mez de Maio, pags. 241 á 246. 
O Tribunal de Justiça na causa. citada julgou poder· se querelar de 
inofficiosa a doação feit;t a estranhos, devendo attender-se ao tempo 
da doação; (Accordãos de 8 Outubro de 1&95 e 25 de Julho de 1896). 

(85) No ·inventario, em aoto ,de pa-rtilha, são sommados todo~ 
os bens avaliados; formado o \li1onte-mót ou· geral dos bens, qedutem 
os partidores as divirlas passi:vas e de·spezas do · funeral; o mc.nte · 
liquido restante se divide em duas · partes, uma para se pagar a meaç ~ o 
do conjuge sobrevivente, e outra da qual se ·tira a terça, recebenrlo 
os herdeiros os dous terços restantes. Tratando-se de um inventariado 
viuvo, ou solteiro, se tira a terça, deduzidas as dividas passivas e 
despezas do funer.al, do monte partível. 
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s 250 

Quando ha h'erdeiros neces ario~,da terça deveJ;Il ahi:r
·os legÇtdOS" e despezas de bem · d'alma, como as missas. 
(Vallasc. de partit:, cap. 19, ·n. :39; C. }'elles, Dig. P9rt., 
·vol. 2°, n. 10±8 e 3° n. 1682; Paiva e Pona cap. 11, n. 
ll · C. Telles, Doutr. das Acç., nota 326, § 15±). 

Não havendo herdeiros nece,.sarios, devem sahir os. 
( 

legados da massa dos bens do testador, ex -acm·vo Mrre-
ditatis. 

§ 251 

As doações e, dotes trazidos á collação não augmentão 
a terça dos bens ·dQ doador. (86) 

Exceptuão-se os casos : 
l 0 , quando as doações e .dotes valido sã~ inofficiosos, 

prejudiciaes ás legitimas dos outros filhos, excedendo á 
legitima do filho donatario, e màis a terça do pai ou ·mãi 
doadores, ou de ·ambos si ambos fizerão a doação. (Ord. , 
li v. 4°, tit. 97. § 3~ T. de Freitas, Consolid., art. 1198; 

2°, i os dote conferidos, excedendo a taxa legal, não 
forão insinuados, caso em que o excesso da taxa faz 
augmento ua terça (Consolid., nota 2 ao art. cit: Per. ele 
Carv., § 64, nota 121 ; 

3•, si a doacão fôr nulla de s~u principio, caso em 
que inteira augmenta a terça. (Per. de Carv. cit.) 

§ 25.2 
Quando o pai exceda o limites ua terç,a se uevem 

desfalcar p1·o 1·ata os legados, .sejão pios ou profanos, ele 
co usa certa ou incerta, sem attenção a serem escri ptos
em primeiro lugar que outros, salvo si o testador expres-

(861 As doar:ões e dotes trazidos á collação se devem juntar á 
meação parti,·el do defunto, deciuzido o terço; e quando feitos por 
ambos os conju~es , sómente se une a metade aos dous terços da 
meaç: o dividenda do conjuge predefunto, devendo o herdeiro entrar· 
com a metade que fica em o inventario çlo outro conjuge, salvo si 
o inventario que se faz é de ambos. tLob.ío, Dissert. 6, § 1° e se
guintes; Coelho da Rúcha, § 350; Per. de Carv., Prim: Linh . do 
Proc. Orph ., S 64, notas 121 e 122; T. de Freitas, Consolid., art. 
1198, nota 2; Rebouças, Observ . . á Consolid. ao art. e nota) 
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saménte isentar do rateio ou desfalque, dando preferencia 
nos pagame1,1tos. (Guerr. cit.; Lobão; Obrig. recipr., § 405; 
Ord., liv. 4o, tit. 65, §§ 1 e seguintes; Phçebo, 2" part .. , 
Arest. 88;.'0liveira de :ijuner., Provisor. cap. 1°, § .8, n. 64; 
C. Telles, Dig. Port., tomo 3.", ns. 16,60 e 1661; Doutr. 
das Acç., pag. 89; notas 283 e 346;. C. da Rocha, § 3~2; 
Co:l. Civ. Fr., arts. 926 e 927 e Cod. Civ. Port., art. 1795). 

§ 253 

As terças em p~imeiro lugar devem refazer os dotes 
.e doaçõeo promettidas aos filhos , e depois os legados , 

As doações dos pais aos filhos não in;inuadas, ~ejio feitas 
ou não por occasião de casamento, sómente entrão na terça dos 
doadores até a quantiíl ele 360$000 feitas pelo pai, e de r8o$ooo 
pela m11i, conforme a Ord., liv. 4°, lit. 6z; L. de I5 de Janeiro 
·de I775; Ass. de 2I de Julho rle 1797, e Alv. de I6 de Setembro 
de 18.14) .. No __ e:x.cesso_da. referi.da . taxa, além das legitimas , sendo 
·null as as do2 ~Jes aos filhos, dolaes ou não, deve-se nesse mesmo 
excesso considerar no domínio do doador, necessariamente fazendo 
1parte do acervo dos bens e por conseguinte fazendo parte das legi
timas e terç:t testamentaria. Para a cie1iucç"lo d;rs legitimas e da terça 
·sOmente não pOde fazer parte do acervo dividendo, o que estava 
inteiramente fóra do domínio do testador ao tçmpo de seu falleci
unento (ex Orei., liv. 4°, tit. 65), como são as doações validas até 
-on.de não dependem de insinuJção, o'u sendo insinuadas, por impor
t:~rem tanto como :tlienações realisadas effect,ivamente , desde logo, 
irrevogaveis e absolutamente exclusiva~ e excluídas de todo o do
mínio do doador na razão de qüa.esquer alienações a pessoas estranhas 
1p0r titulo gratuito ou oneroso .. (Rebouç1s, Observ . á Consolid. ao 
art . 1198 e nota. Vide LobfíO, Acc. Summ., Dissert. 7° , §§ 1° e 
seguintes; C. da Rocha , § 350; Per. de Carv., § 64, notas I 2 r e 
I z z). Ssndo nu !la. a doaç .. o desde o seu comêço importa o mesmo 
que nada ter sido doado; e, neste caso , .Js bens doados não se 
julgii o ter sahido do poder e domínio do inventatiarlo , e todo .o 
valor delles, accrescendo ao monte dos bens, vem augmentar a terça. 
Assim os bens vendidos pelos pais aos filhos contra a lei que taes 
·Contratos prohibem augmentão a terça (Ord., liv. 4°, tit. I2 ; Per 
de Carv. cit.), sendo o fim da lei evitar fraude em prejuízo dos 
descendentes; mas consentindo os filhos que possão ser prejuriicados, 
·são validos os contratos. (T. de Freitas' Consoliri . ' art. s8z § I e 
-vide Silva, Comm . á Orei. cit. N.io ha terça si todos os bens são 
.absorvidos pelas dividas, e só ha massa partível formada ·pelas doações 
~onferidas que n1í.O augmentão a terça (C. rla Rocha., § 350 in fine). 

Doada a terça ou filho seo estranho fica sujeita ao terço das 
-dividas posto que aquelle se levante com ella e se abstênha da he-
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ainda que os doadores não as obrigassem expressamente, 
e dellas por outra maneira . dispozessem os seus testa
mentos. (Ord., liv. 4°, -tit, 97, § ·3".) 

§ 254 

Os pais, dispondo dp terço, devem fazê-lo em todos 
os bens moveis, semoventes, immoveis, direitos e ac.ções ; 
não podem ciesignar s6mlmte os de raiz para nel1es se 
fazer a terça ou os melhores bens, e só valerá o legado 
até a terça par_!"e da mgJJ:t.or. propriedade. Si os bens, po
rém, são da igual qualidade podem designar qualquer 
delles. (Lobão, Acç. Sum., tom. 2o; Dissert. 5", § 324, pag. 

rança tLobão Acc. Summ. § 27, nota 28 e seguintes e pag. 144 
Auxiliar Jurídico, pag. 594 verb terça. Se os dotes ou doações va
lidamente feitos excederem ás legitimas corno inofficiosos, o excesso 
deve ficar preenchido em terça, formando-.se esta da meação partível 
do defunto; e excedendo á terça, devem o dotado ou donatario repor 
o resto para se juntar á dita meaçao e partir-se entre os mais her
deiros e o mesmo no caso de levantamento dos dotes para casa
mentos. 

(87) Alguns opinão distinguindo legados de cousas (uogiveis, e 
não fucgiveis, de corpos certos, e cousas indeterminadas ou quanti
dades, e declarão que os legados de corpos éertos nf o entr;.io em 
o rateio com os outros legados para reparar a lesão e offensa das 
legitimas, e assim opinão Pothier, Trat. das Doações Test., cap. 4°, § 5° 
n. 199, e T. de ·Freitas, Consolid., art. roi o, nota r. Pothier sus
tenta que no rateio só devem entrar em contribuição os legados de 
sornrnas de dinheiro ou causas indeterminadas , e não legados de 
corpos certos. Julgamos não haver raz~o para a exclusão dos legados 
de cousa certa da contribuiç&o proporcional, porquanto tendo o tes
tador igualmente querido que os legatarios de urna somma de dinheiro 
tivessem a sornma inteira que elle lhes legou, como quiz que os 
legatarios de corpos certos tivessem as especies certas legadas; a 
condição de uns e outros, que têm em ~eu favor uma igual vontade 
do testador, deve ser igual DO rateio, A L. s6, § 4° Dig . ad. leg . fale . 
fundamenta a opinião de que os legados sem distincção devem entrar 
em rateio nas forças da terça, e seria injusta a diruinuiç.io em uns, 
em detrimento de outros , que houvesse preferencia desde que o 
testador, não preferio, desde que nf. o declarou expressamente a pre
ferençia, mandando que do rateio fosse isento algum ou pago depois 
dos outros. O Cod. Civil Fr., art. 926 segue esta opinião. Pothier 
segue a opinião de Duplessis, que basêa sua opinião declarando que 
os leg?-tarios de cousa certa nada tem de commum com os de 
sornrnas de dinheiro, pois que estes são pagos tirados da universali
dade dos bens, e ~s legados _de causas certas são de causas que o 
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. '275, aliter Vallasco. cap-. 19, n. 33 de partit.; Guerr., trat. 
2•, liv- 5", cap. H1 .. n. 32; C. TeHes, ·Dig-. Port., vol. 3", ns. 
l685 ,e 1686 ; ,·. P~r .Je Carv., Proc. Orph., nota 1'56) . 

.. ,, ~ 255 

Se o defunto não dispoz de toda a terça, ou se elle 
não a consumia toda na sua disposição, accresce o'que resta 
.ás legitimas. (C. do Rocha,§ 349; Cod. Giv. fr., art. 919) 

CAPITULO · XXII 

DAS DIVIDAS PASSIVAS 

§ 256' 

As dividas passivas são dedusidas ·da massa geral 
dos bep.s. Bens proprios é o que fica. depoisde se tirar o 
que se .deve ·cdedu:cto t'm~e alieno).. · 

§ 257 
,, 

I :~ 

Qs credores preyalecem aos herdeiros, · flde icommis
sario's ,~ -legatarios, porque não ha herança, fideicommisso 
ou legacl:o, sem pagamento das dividas passivas (Guerr., 
trat. :\)}.v· 3, cap. 9, n° 20). . 

) ' § 258 

O ' ~cábeça de casal e inventariante depende de au
torisação do juiz para pagamento de dividas do casal, 

Lt::;taLlor ' :;c:jJarou da umvc:rsalidade. .Parece ter acom panltado essa 
opinião· Men'ezes 0 uizos Divisarias, cap. 3°, § 13, pag. 93) susten
ando ·que taes legados não entrão no inventario e partilha. Mas a 

Taz~ o de· Duplessis não procede , porquanto todo o legado é tirado 
dos bens do testador, não se póde considerar legados fora da massa 
dos bens, e do mesmo modo pelo qual elle considera , se podia 
considerar as sommas de àinheiro. Pothier accrescenta que,· quando 
o testador lega sommas de dinheiro, taes legados contém adjecta a 
condição tacita : ---- se lzouver com que pagar. Achamos es~e argu
mento sem força alguma. No rateio se deve, porém, levar em conta 
·os onus e· dividas passivas que tenháo pago os legatarios como con
dição imposta a seus legados, não tendo sido as mesmas consideradas 
na deducção das dividas passivas feita do monte, devend0 ser obri
gados os Jegatarios a pagar sómente a differença se maior fà r a rata 
do que a quantia que pagarão. (Lobão, Obr. recip., § 405) . . Si 
algum legatano alienar o legado para evitar a rata , pagará o seu 
successor. (Cod. Civil. fr., art. 930-). . . 
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não as podendo repetir e nem por ellas reter os bens res
pectivos; mas tendo-as pago ainda que illiquidas, pode 
:Seu procedimento ser approvado pelo juiz. (Auxiliar Juri
.dico, pag. 399 - Vide Ramalho, Instit. Orph., nóta 626 
.ao § 89, pag. 2.08 ~ .Sent.enç.í! .. do ; Suprewo Tribunal de 
Justiça· de 26 .de $ete.l;llb~o de 1~74, Rev.· n. 8551, recor
rente 'Manoel Gomes .da Cunha e recorrido Thc)maz Pereira 

, . ~r t ; ~· ' , • . • . '- . 

.dos Santos Moreir~. -:- Di.reit9, vol. 5 n. 4, de · 15 de De-
zembro do mesmo anno.) . 

Não póde vender os be~s :para pagamento ou dal-os in 
.solutu1n, sem autor.isaç.ã~ .Jo jui,z .';'7"· Accordão. de 17 de 
Setembro de 187~- Direi~o ~ol. y, pags. 589 a 597 - C. 
'Telles, D. da Acc. § 148? n6ta 2• n. 3. (88) 

§ 259 

Pendente o inventario, e dentro elo termo l~gal, não 
lJOdem os credore~, bem como o~ · leg;atarios, de~anda·r os · 
.herdeiros. (Vallasco de partit., cp.p. 8°, n. 40 e seguintes; 
.Cardoso de Judie: verb-legatúm, n. 9; Mello Freire, Instit . 
. Jur. Civ. Luz li v . . 3", tit. 6°, '§ ll in fine; Lobão, Exec., 
.§ 30; Guerr., vol. 2•, liv. 7o, cap. 3°, n. 106, pag. 96~) . (89) 

(88) O inventariante e testamenteiro não podem ter o ple!Jo 
arbítrio de dispór da herança a seu talante sem scieocia· dos inte
ressados comp,romettendo seos interesses e direitos e sem fiscalisação 
judicial. Não póde pag3,r sem habilitação dos credores e autorisação 
do juiz, ouvidos os herdeiros e representantes do fisco caso haja o 
interesse pelo imposto de transmissão causa mortis. Não podem por 
acção ordinaría pedir o pagamento de despezas que se fizeram por 
sua ordem sem estar dev19amente autorisados para faze-las pelo juiz 
·Competente nem outrosim haver o que sem ·autorisação pagou por 
.conta da ultima enfermidade das pessàas, de cujos bens são admi
nistradores. 

(Accordãos da Relação do Rio ·14 de Outubro de 1875 e I7 
·de Abril 1873-Sent. do Sup. Trib. de Justiça de de 26 Setembro 
·de 1874 -Direito, vol. 5 n° 4, pags. 589 a 597). O ioventariante 
nã.o póde pagar-se por suas mãos de quantias contra o vóto de um 
·dos herdeiros. (Sent. do Supr. Trib. de Just., 21 de Julho de r888 
.Direito, vol. 47 n° r, pag. 70, rev. civel, n° 10848. 

(89) Julgamos que é por essa razão que se lê em Oleg., Prat. 
·das Correições: que a pratica invariavel dos tribunaes tem consa
grado o principio de não se pagar prêmios de dividas no inventario 
.além da data da morte do inventariado. (Gaz. dos Trib., n. 245). 
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§ 260 
Devem -se·r pagas as dividas liquidas e certas, cons

tantes de ·.escriptur:as :publicas ou particulares, .ou contas 
-~IDrr·en:tes, · consenti.ndo no inventa11i0 t.Gclos os ,co..,herde~ros 

que se paguem, )lem como se ·Se.Jla·reii1 bens para seu paga-
. mento. (Per. de 0arv., •Plloc: Orph.~, l'75, notas 'f37·e 138) 

§ 261 
A.s dividas confessadas no testa~ento podem ser pa

gas sem demora e sem dependencia de justificação quando 
os testadores não tenham herdeiros necessarios no lugar 
onde fallecerem (Prov. de 28 de Abril de 1753 e T. de 
Freitas., Consolid. da L.· L. Civis, art. 1133.) 
Julgamos, porém, que essa opinião se deve restringir ao tempo legal 
da factura do inventario, devendo o inventario começar dentro de 
trinta dias depois do íallecimento do inventariado , e ser concluído 
dentro de sessenta (Ord., liv. 1°, tit. 88; Per de Carv., cap. 1°, 
§ 4°, nota 9); porquanto -neste caso o inventario, acto forrado de
pendente do juiz0,. tanto j nteressa .aos herdeirot,como aos credores, 
não devendo os herdeiros soffrer com a móra legal da liquidaç.io da 
herança pagand0 premios. _No caso, porém, de ser protelado o in
ventario além do prazo de tres mezes seria injusto soffrerem os cre
dores com a perda de juros de su_a dividas durante um e mais anncis. 
A opinião de não se contar os juros até 0 acto da partilha quando 
se separão bens para os credores excita geral clamor dos capitalistas 
e mais credores; Per .de Carv., Proc. Orph., nota 138, sustenta a 
opinião que, s6 depois de atijudicàdos os bens aos credo?Cs é que. dwe 
cessar a crmtagem dos juros, porque a adjudicação eqtúvale a paga
mento, . conformando-se com a opinião dos juizes que mandão contar 
os juros até o acto de partilha quando sã.o separaGlos ben~ para paga
mento dos credores, ou dados in so!utum, indepe;;dent :'! de i remá 
praça.-Vide no vol. 17 pag. 401 7 Direito de 15 de Novembro de 
r 878 o estudo sobre pagamento de juros por Macedo Soares pags-401 
a 41 r, sustentando: 1.0 Nos inventarias não se pagam juros da móra 
ainda que pedidos sejam, porque esses só se devem da contestaçJ~ 
da lide em diante, nas demandas propriamente ditas (1. 24 de Ou
tubro de r832, art. 3°; Ord. liv. 3 tit. 66 § ' r; 1. 22 Cod. de rei
vind .,Silva ad, Ord. n° 13; Per. e Souza nota 386 - 2° Mas pagam
se os juros estipulados até a factura da partilha, porque a obrigação 
sobrevive ao defuncto, é exequivel nos seos bens , e até onde che
gam estes, a solução da divida se hade fazeF até completar o total 
do capital e juros. Pela adjudicação <dos bens mediante a p'lrtilha, 
fica pago o credor que optou por esta forma de cobrança. (Accord:ios 
da Relação da -·Bahia de IO · de Feve;reiro de r88o e da Relaçrto do 
Rio de 2 de -Julho de r876-Direito,v0l. àe 15 de Julho de r88o -

- ~ag. 510, e de'. r·s de . Dezembro de_187-6, pag. 86o e vol. XI, pag. 86.5. 
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§ 262 

O juiz do inventario não tem poder para obrigar os 
herdeiros ao pagamento de dividas contestaveis e contes
tadas - Accordão da Relação do Rio de 17 de Mai.'ÇO de 
1885 - Direito, vol. 41 no 2. 

§ 263 

O comprador de um quinhão hereditario está obri
gado proporcionalmente ás respectivll.s dividas do espolio· 
- Ord. liv. 4 tit. 61 § 4; Per. e Souza, nóta 777; Lobão 
Exec. § 39 e nóta e art. 492 § 6 do Reg. no 737, de25 de 
Novembro de 1850. (90) 

§ 264 

O néto que succede ao avô pelo direito de represen
tação não pode ser o brigado pelos bens desta herança a 
pagar as dividas de seo pae, o qual não foi herdeiro r 

porque representou o g·ráo e não a 1 essôa (Pinh. de tes
tam., disputa 5", no 422; Portugal de donation., li_v. 3, cap-

(go) O comprador de uma herança respo nde pelas dividls da 
herança vendida ou legados do testador , salvo quando comprou , 
sustentam alguns, declarou ficar o vendedor obrigado a pagal-as, de 
outra fórma o vendedor póde mesmo demandai-o pelas dividas que· 
pagou - Vide Direito - vol. 59 n° z pags. JII e seguintes; I. 1& 
Dig. , I. 2 Cod. de hre red . et act.; Man . dos Tabelliâes, C. Telles, 
S 30, nota 6, pag. 401 Guerreiro, de invent. trat. 1, liv. IU, cap . 7°, 
pag. 289, susteP.ta que o vendedor da herança sempre fica obrigado 
a pag-ar as dividas do inventariado e cita a 1. 2 Cod. de hrererl. 
vendit. que assim o diz . Elle opina que, vendida a heranç1, o ven
dedor e não o comprador é obrigado a pagar e entre outras razões 
argumenta com o preceito que as acções pessoaes não seguem a 
cousa , mas a pes~óa. Actioncs pcrso11atu non scquntur rem sed per
sonam. Diz que o herdeiro póde comtudo obrigar o comprador que 
comprou a herança com o pacto de pagar os credores a pagal-os, 
podendo os credores demandar o vendedor ou comprador nesse caso. 
Pothier opina e C. Telles, que o comprador tem obrigação de 
pagar todas os dividas presentes como futuras ( assim as custas re
lativas á herança que comprou e cita a lei 2 § 20 que julgam 
contra-producente á opinião de Guerreirv - vide. vol. III, n° 545 
e C. da Rocha § 826; e C. Telles, Dig. Port. art. 393; Cod. Civ1l 
Fr., art. r6g8; Aubry et Rau, vol. IV, § 359' 

Leis da Pt·ovedoria 12 



-178-

19 no 47; Guerr., trat. 2', Jiv. 4, cap. 6 ns. 21 e 24 - C. 
Telles, Theor. da Interpr. das ~eis, § 6 n• 32; Ramalho 
Instit. Orph., tit. 1•, cap. II, § 11, pag. 20; C. da Ro
.cha, § 336 e Baudry-La~antinerie, Précjs de Droit Civil, 
-vol. II, nn 68, pag. 42). A representação part0 da lei e 
não da qualidade de herdeiro. O representante é chama
·do a exercer os direitos do representado, direitos que 
lhe concede a lei e não os tem como successo r, que não 
-o é, do ·representado e cujas dividas não é obrigado 
solver . . , 

§ 265 

Havendo herdeiros necessarios, dever-se-há só pagar 
as dividas declaradas no testamento que couberem na 
-terça. (Pro v. de 28 de Abril de 175:3; Consolid. cit., art. 
1134) (91) 

(gr) Guerr., trat. r 0 , liv. 4°, cap. 10, ns, 23 e seguintes, CI

tado por Per. de Carv., § 73, nota 136, sustenta que a confissão 
do defunto, ainda sendo feita em testamento ~olemne, não é prova 
attendivel. Essa opinião não deve st-r abraçada, visto qu·e a confissão 
feita em testaménto , instrumento publico , deve fazer prova plena 
{Ord., liv. 3°, tit. 25 pr.; Reg. Com., art. 164; Ramalho, Prat: Civ., 
part. Ia, tit. XVII, cap. 3°, § ro, e Consolid. dos L. L. Civis art. 
1333, Provisão de 28 de Abril 17 53) salvo o caso especial de haver 
herdeiros necessarios, caso em que póde dar-se prejuízo das legi
timas, e ser ferida a igualdade da partilha com pagamento de di
vidas simuladas, devendo, porém, attender-se na terça a divida pas
siva, mesmo simulada, visto que nella os pais podem fazer as dis
posições como quizerem e aprouverem. Silva, commentanrlo a Ord., 
liv. 40, tit. 12 n. rs, opina que se deve considerar como legado a 
divida declarada quando o pai confessa semelhante divida em favor 
de um filho em prejuízo de outros, salvo quando a declaração é 
adminiculada com outras provas insuspeitas e evidentes de sua rea
lidade, e ainda mesmo assim se deve considerar a divida como le
gado, e se imputar na terça do pai. (Peg. for., cap . 24 n. 45 ; 
Lobão, N. a Mello, li v. 2°, 147, n. 14; Obrig. Recipr. § 2 5 r n. 6, 
pag. I4I; Gabriel Per., Dec. 44, ns. I e 2; VaU ., Consul. 87, n. 
242 e 243). Guerr., trat. 2°, ·cap. ro, n. 6, sustenta que o irmão 
póde propôr arçío revocatoria contra a confissão de seu pai decla
rando seu irmão credor do espolio, salvo se ce>nsta por provas evi
dentes o recebimento do preço, (vera numeratiotte pretit), e que mais 
suspeita é ainda a confissão em beneficio de filho espurio incapaz 
de successão (Trat. 1°, li v. I 0 , cap. r o, os. 26 a 3 I). Os Accórdãos 
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§ 266 

Quando os credores não tiverem titulas comproba
-torios de suas dividas poderão justifica-las perante o juizo 
.do inventario, r;ão excedendo a quantia de duzentos mil 
réis. (Arg. dú att. 48 do Regul. n. 2433, de 15 de Junho 
de 1859, Per. de Carv., nota 1:~6. e Aviso de 13 de Ag·o
.sto 1834.) (92) 

~ 267 

Quando as dividas pas!:iivas não são liquidas, não se 
.achão provadas, no caso de duvida e opposição, eleve o 
juiz do inventario indeferir os credores, remettendo-os 
para a acção ordinaria. (Per. de Carv., Proc. Orph., nota 
136, § 73 · Lobão, Acc. Summ ., tomo 1 ~, § 334 ; Per. e 
.Souza, nota 1021). 

§ 268 

Contractos de qualquer valor provam-se por escriptos 
feitos e a signados pelo punho do devedor e por duas 
testemunhas, salvo os casos em que por lei a escriptura 
publica é exjg·ida para substancia do contracto como no 
caso da hypotheca convencional, venda de bem de rai.r. , 
-cujo valor exceda a 200$000 etc. (Decreto n" 79, de 23 de 
Agosto de 1892 art. 2°). (93) 

de 19 ele Junho e 16 de Novembro de 1855, confirmados pelo Sup. 
Trib. de Just. em 23 de Abril de' 1855 declarárão bastar para a 
prova da divida, ainda que avultada seja, e~cripto particular reco
nhecido em testamento. (Mafra, Jurispr. dos Tribunaes, verb . testa
mento, vol. I, pag. 298.) 

(92) O Regul. cit. declara que devérão ser justificadas as dividas 
passivas não excedentes á alçada. Actualmente a alçada dos juizes 
foi elevada ; julgamos, porém, que se deve conservar a praxe, visto 
que o legislador considerou o valor de duzentos mil réis como limite 
ás justificações, corno meio de prova, o qual não deve ser elevado. 

Souza Bandeira, Nov. Proc. dos Feitos, § 430, diz que são 
adrn it tidas justificac.;ões até a valor de quinhentos mil reis· 

(93) Anteriormente a esse decreto era necessaria para prova a 
escriptura publica em contractos, cujo objecto excedesse á taxa de 
8oo$ em bens de raiz e I:zoo$ em bens moveis. 

(Alv . 30 de Outubro de 1793}. Exceptuavam-se os contractos 
entre pai e filho, entre filho e rnãi, entre wgro e sogra, genro ou 
nora durante o rnatrimonio, entre irmãos germanos ou unilateraes, 
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~ 269 
A confissão da divida do defunto em testamento so 

lemne não é prova attendivel de divida passiva e vale
apenas como esmóla ou lega(lo , havendo filhos ou her-· 
deiros legitimas forçados (Resol. de Consulta do Conselho· 
d'Estado de 26 de Julho de 1867. ide§ 262) 

§ 270 
A mórte do devedor não impórta o vencimento da: 

divida a praso, salvo clau ula em contrario. 
O direito do devedor ao praso da divida não ven

cida pa sa a seus herdeiros· não póde o credor demandar· 
antes do tempo do vencimento convencionaclo. (94) 

primos co-irmã.os, entre sobrinhos e tios (Ord., li v. 3°, tit. 59, § I I),. 
os contractos commerciaes que se regularáõ pelo Cod. Commercial,. 
e mais os casos apontados em T. de Freitas, Consolid. das L. Civ.,. 
art. 369 A escriptura particular não serve para provar a divida, não 
confessada, superior á taxa da lei. (Rev Cível n. 8492, Sent. do 
Sup. Trib. de Just. de 3 de Junho de 1874, Recorrente José Bento· 
Ferreira de Brito, Recorrido o Juizo, publicada no Direito, anno li, 
vol. IV, n. 6 de 30 de Julho do mesmo anno). Devedor que con
fessa ser sua a firma inserta em um credito de quantia superior á 
taxa da lei, embora negue, sem o provar, a obrigaç_ão , é obrigado· 
ao pagamento. (Accórdão da Rel. da Córte, de 30 de Junho de 
1872, publicado no Di?·eito, anno I, vol. X, de IS de Novembro de-
1873, pag. 431). Quando o pedido excedente da taxa da lei, é de
sacompanhado de prova de escriptura publica não póde o Juiz ab
solver o réo no excesso da taxa, e condemna-lo na parte não exce
dente á mesma . (Accordão da Rei. do Rio, de 12 de Dezembro 
de 1871, appell . n. 13573, appell. Angelo Abbiate, appell. Francisco 
José dos Santos per cabeça de sua mulher e outros). O Alvará de 
1793 cit., § 4°, determina expressamente que sómente por escriptura 
publica se possão provar direitos e obrigações que se derivão de con. 
tratos superiores á taxa da lei , 11. o bastando escriptos particttlares, 
ait1da que aSS?/;nados por cinco testemunhas. (Sent. do Sup. Trib., Rev. 
n. 7406 de ro de Julho de 1869). 

Disposições estas anteriores ao Decr. n. 79· de 1892. Vid. Dir. 
vol. 15 de Janeiro 1877, pag. 90, e vol. 23 n. 4, pag. 591. 

A citada Lei de 1892, art. 2°, diz que nos casos em que a e
scriptura não é da substancia do contracto as pessoas que podem 
passar procuraçío do proprio punho estão habilitadas a coptrahir por 
instrumento particular feito e assigoado de seu punho e com duas 
testemunhas obrigações e compromissos, qualquer que seja o valor 
da transacção. 

(94) Analogia não ha entre a fallencia e mórte. No caso de 
insolvabilidacle do acervo cessa a regra de não poder ser demandada 
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a divida antes do termo. Si tem o devedor, que paga antecipada
mente, direito a desconto; si o credor, tendo o prazo em seo bene
ficio é obrigado a receber - vide Baudry Lacantinerie, Précis 
de Droit Civil, vol. II, ns. 1790 a 1794· Transcrevemos a seguinte 
proposta e pareceres a respeito. 

PROPOSTA 

Maria, vi uva de José, falleceu quatro mezes depois de ter acei
tado uma letra de certa quantia que devia a Pedro, para paga- la 
-de sua data a dous annos, com os juros convencionados, que cor
reri fl o da mesma data, e procedeu-se a inventario judicial ele seus 
bens para dar- se partilha aos respectivos herdeiros da legitima ma
terna, visto que já estão inteirados da paterna. Pergunta-se : 

I. o 

Pela morte de Maria deve reputar-se vencida a sua letra para 
-o effeito de requerer-se no inventario o pagamento della, ou passúu 
para os herdeiros respectivos a obrigação de paga-la quando findar 
-o prazo estipulado? 

2 .0 

Pedro está obrigado a guardar a expiração do prazo , ainda 
-que os herdeiros de Maria não lhe mereção confiança? 

3·0 

Basta a simples allegação desta falta da confiança, ou é neces
:Sario provar causas que a justifiquem para poder Peuro pedir o pa
gamento pelo inventario ou por acção competente contra os herdeiros? 

E~I RESPOSTA 

Ao 1. 0 As obrigaç.ões do devedor fallecido passão para seus her
-deiros, taes quaes farão contrahidas, e portanto, havendo estipulação 
-de prazo para o pagamento e não estando vencido o prazo, os her-
deiros não tem obrigação de pagar antes do vencimento. Esta de
<:isão prova- se pelo seu enunciado, simplesmente apoiada na regra 
-do art. 136 do codigo do commercio. 

Ao 2.0 Quem faz contractos com a simples garantia pessoal do 
S<'U devedor sujei ta-se ás emergencias do fallec imento deste. Não 
basta, portanto, dizer que os herdeiros de Maria não lhe merecem 
-confiança. 

Ao 3.0 Não póde Pedro payar não estando vencida a letra, 
porque não se dá uenhum dos casos excepcir:onaes a que allude O 

-citado art. 136 do codigo do commercio. Leve a duvida ao conhe
cimento dos herdeiros, requerendo para tal fim, antes do inventario, 
e protestando haver de cada um delles sua quota parte na razão 
dos quinhões hereditarios. Rio de Janeiro, 23 de Novembro de 1863. 
- Augusto Teixeira de Freitas. 

Consultados , recentemente , distinctos advogados , entre outros 
pontos, sobre o seguinte : 

<< Pelo facto da morte do c!evedor , as dividas se considerão 
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§ '271 

Os credores da herança e os legatarios tem direit<P 
de ser pag·os pelos bens della com preferencia aos credo.:._ 
res pessoaP.s do herdeiro e os cr·edores pessoaes do her
deiro pag-am-se. pelos bens proprios delle e o res tante dos
nereditarios, pagos o,;; encarg·os da successão. (B. Lacanti
nerie cit., vol. II. nóta. ao n . 201, pag·. 128.) 

§ 272 

A herança não responde pelas despezas que fazem 
os credores com a legalisação·de suo dividos, salvo quando· 
em processo reg-ular for condemnada em costas. 

f § 273 

O facto de ter o credor exigido pagamento de sua 
divida no inventario não o priva de propôr a acção com
petente para haver seo pagamento, quando ha duvida sobre 
o principal sobre os juros somente; e nem se argumente· 
com prevençã >de juizo, pois a preAenção dá-se entre ju
izes ig-ualmente competentes e aex:igencia de pagamento· 
da divida no juizo do inventario não importa prevenção· 
de jurisdicção. (Direito, vol. 3 pag. 3 - Resenha Jurídica. 
Mineira, anuo II n" 3, pago. 143. ) 

§ 274 

03 herdeiros são obrigados ao pagamento das di vidas. 
da herança ~tlt1·a virr~s l~IJJreditatis se não acceitaram-n'a. 

vencid1s? >> - re>pondêrão : 
- A mo~te do rl~veior n ío imp:>rta o vencimento da divid1, 

salvo clau mla em CO'!Cr.uio. O direito do d~v~ br p:H>a aos s~u; 
herdeiro> nos m:<nn; tennH em que ell e o p:»5Jia. R 1o, 6 d<! Maio· 
d~ 1882. L ~f.J.y ~tte R J./rifi'l.!>" Ptreira . ' 

- Pela m Jrte à J c!.evdor n i o fi; i o vencida> as dividas cujos
prazo; ai'll t n io tê n d!: >~ri b; e pr i.;;;·J n io pó le o credor de
mtn:hr o seu p1~Lm~1ta, a1te1 dv tem ;n do veocim~oto CO'lven
cion tr:b. S. Pd.ulo , ro te Mti) ~~ t33z - fv.zq·tin hrllzciJ R ·z.mzllto·. 

Em coatrario O.:>in wa P<!r L M dh~iro , C )OsJ itas J uridicts, 
pl.{- 12 r, n ~'J ten io, pJrem. fu1iJ juri itco, pJis n'I.'J se d;:v.: equi
puar a m >rte do d~ved:>r á fallerJcia - Vide C)asolid. da L. L.. 
c~vi; , art. 36r, ctta1l p:>r Per.i . M1lheiro. 



- 183 .-

a beneficio de inventario. (Direito, vol. 18 n" 3, pags. 461 
e 469-nóta 33 ao art. 978 da Consqlid. da L. L. Civis). (95} 

(95 ~ Em re5ra a obrigação do ·herdeiro· pagar as dividas do 
defunto com seos proprios bens é uma injustiça; dividas da herança 
devem ser pagas por bens della e nio por ben~ proprios dos her
deiros que, sendo seos bens penhorados, . podem embargar como
terceiros ; e, podendo os herdeiros maiores fazer a partilha amigavel, 
não está por lei' marcado o praso preciso para faze-la e nem para 
desistirem da he~ança e não podem os credores nesse caso por falta. 
de inventQrio e repurt]o da herar-ça argumentar quê O'> herdeiros 
são obrigados pelas dividas da heranç!l ultra vires llaeredilatis .. (Ac
cordáos da Relação de Ouro-Preto 5 de Dezembro de 1876 e 3 de· 
Junho cie 1877, Sent. do Sup. Trib. de Justiça de II de Maio de· 
!878, Rev. civel n° 9·248 - Direito, vol. q ' n° 2, de rs de Outu
bro de 1878- pags. 279 a z84. Lobão em Exec., porem, sustentt 
a opinião que os herdeiros só podem eximir-se da execução em 
seos bens por dividas do defunto, r0 quando tiverem aceitado a 
herança a beneficio de inventalio ; z0 provando que a heran.;a est;Í.. 
exh4urida (§ 31). Ramalho, Instit. Orph., tit. x, cap. I, S 8, in fine 
diz : hoje não ha necessidade de fazer ter.mo de herdar. a beneficio
de inventario, porque este beneficio se concede a todos os herdeirO>· 
havendo o inve!ltario, ainda que o não tivessem requerido , aliá; 
respo.ndem pelos proprios bens, ainda além rlas forças da heranç:L 
e esta é a praxe. (C. Telles, D. d~s AcG, nota 635). T . de Freita:; 
chegou a sustentar que ainda que não fizesse inventario, não podia 
o herdeiro ~er obrigado alem das forças da herança, pois Mello Freire, 
t't. 6° S 9, diz: que o beneficio de inventario, a<;lmittido no Direito· 
Romano, nunca foi recebi.~o por lei ou costum ·~ ; mas modificou :t 

sua opiniii.o, como confessa na nó ta 5 I3 ao § 3 r4, onde define o 
que é beneficio de inventario em sua óbu - Testamentos, pag. 
438, dizendo que a pratica, u~o e costume têm admittido o benefi
cio do inventario e do qual goza-se fazendo-se inventario, meio de· 
separaçi\o dos bens da he~ança e proprios (Gouvêa Pimo, cap. 33 e
Coelho da Rocha § 450). E' conveniente, portanto, que os herdeiro; 
acceitem a herança a beneficio de inventario, e os tutores e curadore:;. 
dos menores e os dos interdicto> n io devem acceitar de outro módo, 
e muitos sustentam que ' não basta o inventario, é preciso a decla-
raçãa expressa em termo judicial. 0> herdeiros beneficiarias só res-· 
pondem pelas dividas passivas cada um em proporç to de sua quóta 
hereditaria d~monstrada pelos algarismos da partilha, salvo si o tes-
tamento os encarregou expressamente de pagar a divida por inteiro; 
si o caso fór de obrigação indivisível; si o caso fór de obrigaçéio 
hypotecaria, tendo ret;ebido algum co-herd.ei~o o immovel hypothe
cado em pagamento de sua quota hereditaria, pois a hypotheca 'é
indivisível; por privilegio da fazenda publica; e os que pagarem. 
alem de suas quótas tem direito a reclamar ·do'> outrm o excesso, 
em rateio por torios. 

(Vide T. de Freitas, Test., pags. 441 e 442., §§ .316 e 3q) . . 

~-
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§ 275 

Embora o conjuge sobrevivente renuncie a sua meação 
·em beneficio dos. credores, essa r enuncia não o isenta da 
·obrigação de pagar as dividas contrahidas na êrmsümcia 
.do casamento, na parte que lhe é relativa. 

A' esta obrigação estão sujeitos os bens adquiridos 
posteriormente á morte de um dos conjuges pelo que lhe 
sobrevive. (Accordãos da Relação ele Ouro-Preto de 7 de 
Julho ele 1885 e 23 dê Outubro do mesmo anno, appel
lação civel no 1043, Resenha Jurídica, anno II, no II, pag. 
·636 e 640- Direito, vol. 39, no 3 ele 1886 - pag. 496.) (96) 

(96) Diz: o Accordão : << E porque da communhão de bens deri
va-se a communicação das dividas contrahidas durante a mesma 
.communh:,o, . continua o meeiro obrigado a pagar a metarie do de
bito não obstante desistentia da mear,ão sempre vinculado á obri
gaç:lo que contrahio. E nem do pagamento dessa divida podem ser 
excluídos os bens que a mulher ou marido houve, posteriormente 
.ao falfecimento de outro, por heranç'l; p_orque a obrigação commu
nicada entre os conjuges e ni o solvida continua, dissolvida a socie
dade conjugal, a cargo do conjuge meeiro na parte que lhe é relatn·a 
.e só se extingue a obrigação por algum dos meios de direito e 
entre estes não se inclue o direito á renuncia da meação em bene
·fi.cio dos credores, feita pelo conjuge sobrevivente. o beneficio de 
:inventario , instituição de nosso direito fundado no rom:mo, só diz: 
·respeito aos herdenos do devedor defunto, os quaes são livres ou 
não de não continuar a personalidade jurídica do defunto com acei
·tar;ão ou renuncia della. A àoutrina do art. 1453 · do C'Jd. Civil F r. 
nãO póde ser transferida para nosso direito (Lafayette, D ir. de Fa
•milia, nóta Ia ao s ss) . Em contrario, que a mulher casada não é 
responsavel pessoalmente por dividas do marido alem das for t;as do 

.casal por .seos bens proprios e posteriormente a•lquiridos, se vê jul
gado por Accordão de 29 ele Junho de 1873, sustentado pelo de 
z6 de Setembro, appell. n° 1437 rla Relaç:.o tio Rio. Perd. Ma
lheiro, Consultas Jurídicas, pag. 324 limita a opinião no caso da 
1mulher soneg-ar bens e n:. o te r f~1to inventario, podendo a mu
.lher, como si lhe n ~·· o pode Tecu~ar o 01reito de entregar to .ios os bens 
.aos credores. O herdeiro que acceitou a herança sem allegar o be
neficio de invent<.rio e si o inventario não foi leito no tempo legal, 
.está sujeito á execução pelos proprios bens para pag-~mento tia di
vida da herança, se os bens desta n :' o chegam. (Direito, vol. XXI, 
n° 3, pag. 523; C. d . R0cha, pa~s . 339 e 341, arts. 430 e 432 e 
.Rev. J. de 1866. pa11:s. 188 a 197)-A accenação a beneficio de in
ventario importa prelerencia dos credores hereditarios, importando 
cessão de bens e ficam inhibidos os herdeiros de dispor dos bens, 
,só podendo dispor do~ remanescentes, pagos os credores - Acc. do 
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§ 276 

O inventariante pode remir os bens da herança pa
gando as dividas e a metade do imposto de transmissão de 
propriedade, recebendo immoveis em adjudicação. (97) 

§ 217 

A falta de descripção das dividas passivas no inven
tario não prejudica aos credores, (C. Tellés, Dig. Port . vol. 
II, art. IOW, C da Rocha ~ 476.) 

E a descripção de uma divida, sem prova legal, não 
constitue obrig·ação. (Acc. do Trib. de Justiça de S. Paulo, 
Gaz. Jurídica, vol. V. pag. 47 e Direito , vol. 60, n. 2, 
pag. 209.) 

:::lup. Tnb .. 27 de Setemb·o r865 - rev. n° 6726. Vide citad:l. Rev. 
J uridica. O herdeiro beneficiaria deve ser considerado como tendo 
dois patrimomos distinctos, seu patrimonio proprio e o do defunto. 
O beneficio elo inventario imperie a confusão dos patrimooio~, o 
qual pronuz a acceitaçi'ío pura e simples; isola o patrimonio do de
funto do do herrieiro-opéra a separaçao dos hens hereditarios d0s 
pessoaes dos herdeiros. 

o herdeiro beneficiaria póde r~zer o abandono de todos os bens 
da herança aos credores e legatarios, com vantagem de não ter mais 
obrigaçi\o de administração dos bens hereditarios e responsabilidade 
consequente. 

Vtde Baurlry-Lac:antinene, vc•!. II n.Il! 200 - 20I e 202 . 

( 97) A remiss · O suppõe sempre pagamento fe ito pelo conjuge 
ou herdeiro ao credor do casal, cuja divida é assim remida ou então 
transferencia do direito credttorio para o conjuge ou herrleiro que é 
subrogado nos direitos do credor sobre os bens rio casal correspon
dentes á divida que assim tambem é remiria. N.io ha remiss:!o de 
dividas sem audiencia dos credores. Perd. Malheiro, Man. do Proc. 
dos Feitos, nóta r 103, § 529 n° ro - L0bão, Ex:ec., § 450. Absorvendo 
o passivo o activo póde o inventariante remir consentmdo os credores 
por um termo de arljudicaç ·· o que sejão arljudicados os bens ao inven
tariante com obrigação de paga~. (Ramalho, hstit. Orph., nota 828, 
pag. :~83, e assim julgou o Tribunal de Justiça de S. Panlo por Ac
cordão lie 13 de Agosto de r895, appellação civel n° 584 ria Ca
pital , appellante Verissimo Ferreira de Patva e appellado Curador 
Geral dos Orphãos, Rev. Mensal, anno 1°, Setembro pag. 224) Da 
obrigaç •O de pagar a siza no caso de remissão, vide o Regul. de 
31 de Março rle 1874 e art. VI do Decr. Estadoal n° 355 de 14 
de Abril de 1896.) O cabeça de casal paga metade do imposto de 
transmissão (art. 19 § unico do Decr. n° S58I de 31 de Março de 
1874 e 6° § unico tlo cit. Decr. de r896). 
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§ 278 

Os bens separados aos credóres para· pagamento de 
di vidas não torna-os senhores ·dos bens, · deve in ir neces.:. 
sariatnente á praça havendo or.phãos ·e em falta de 'lan
çador adjudicados com consentimento do inventariante 
e herdeiros, dando-se então uma datio in solut~tm que 
deve pagar imposto de transmissão. (Ord. liv. 1° tit. 88 
§ 14; Accordão da Relação . de 'S. Paulo, de :t6 de Maio de 
1882. - Direito, vol. 29, pag. 49, a' 51 ; Menezes Juizos 
Divisorios, §XXXI, pag. 51; Ramalho, Instit. Orph, § 116). 

§ 279 

A separação de be~s a um herdeiro com obrig·ação 
de pagar as dividas não impede que outro co-herdeiro 
requeira praça dos bens, mesmo depois de julgada a par
tilha, ainda mesmo que os credores tenham concordado 
na adjudicação e o coberdeiro entenda que os bens foram · 
adjudicados por baixo preço e que em praça podem alcan
çar mais vantajoso (T. de Freitas, nota 11 ao art. 1151; 
- Consolid., pags. 671 e 672). ~ ' 

§ 280 

Apezar de adjudicados bens para pagamento de credo
res, podem estes continuar na marcha 1eg·al das execuções 
que promoveram em consequencia de àcções' que propóze
ram; mas não pódem impedir a adjudicação e recusar o 
pagamento offerecido pelo herdeiro adjudicatario. 

(T. de Freitas, cit., pag. 672). 

§ 281 

Ha dividas passivas que não saht\m do monte, e são 
imputadas na meação do conjuge devedor, taes são; 

1 ", as dividas contrahidas antes do matrimonio, que 
são pagàs pelos bens do conjuge devedor, e pela sua me
tade nos adquiridos durante o matrimunio; (Oru., liv. 
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4", tit. 95, § 4°; Consoljd . . das L. Civi , arts. 115 e ll 6 ;. 
Per. ele Carv., Proc. Orp]l., § 78). (98) 

2", as que procedêrão da dissipação, ou do jogo, ou 
delicto que devem ser pagas pela meação do responsavel 

(Per. <:1-e Carv., § 78, nota 141 ; C. da Roch'a, § 247 ;· 
Guerr., trat. l o; lh-. 1°, qap. 4'', n. lO e 56; Borg. Carn., 
Dir. Civ. liv. 1°, tit.. 13, § 128, n. 31 ; r: de Freitas, .Con
solid., nota 4" ao art. ll5.) ; 

3o, o valor de alguma propriedade que um dos con-, 
juges vendeu depois da morte de outro , antes de se 
effectuarem, a:; par~ilhas; (Per. ele Carv.,1 § 29, nota 67,; 
Vall.,. Consult. 69, ns. 23 e 27; Cabed., part.. l'", Dec. 146 ~
Paiva e Pona, cap. 3'', n . 19; Man. dos Tabel., C, Telles~ 
§ 38; Borg·. Carn., 'tomo 2~, liv. 1", tit. 13, § l~l, n. l O;. 
Repert.-verb. cabeça · de casal); 

4", as despezn.s de bem d'alrna; (Per de Carv., cit. .. 
§ 81, notas 141 e 146). 

5°, a divida 1·esultante da fiança prestada pelo mar
iclo sem outorga ela mulher. (Ord. 1iv. 4" tit. ôO.) 

§ 282 

A separaçãn de bens no inventario e partilhas para 
pagamento do credores não é verdadeiro pagamento, e 
nem os credores estão obrigados aceita-los, quer pela ava
liação, quer com abat-imento ; mas devem ser vendidos 

(98) T. de Freit~s, nota 7a ao art. r r6 cit. da Consol id., dit: 
que n.:o é possível conhecer o que ha de adquiridos sem partilha 
de todo o casal, e que os credores n.[o podendo .requerer essa par
tilha, torna-se impraticavel semelhante disposição, e no mesmo sen
tido opina CoelhÇ> da Rocha, Dir. C:tv., nota ao§ 246, quando diz: 
- a outr.a parte da Ord. que penndte aos credores exewtar a me
tade dos aqueridos do del'edor, ?t:~o tem podido se-r etllmdid•z pelos 
prax istas, porque os adquiridos níio se podem fixar sem a separaç:w
das entradas ; t; pm ÚL/w.s de todo o casal, o que o cndores nunca 
podem requ~nr., - Rebouças opina em as suas Observ : á Consolid ., 
que é praticavel a Ord. , que dispõe que primeiro se deve pagar a 
divida pelos bens adduzidos pêlo conjuge devedor, e pela sua me
tade dos adquiridos, vindo o que restar a se re'unir aos bens de
outro conjuge pa ra fazer monte partível. (Borg. Carn., Dir. Civil, 
liv. I 0

, tit. 13, S 128, n. 12). 
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·em praça por conta dos herdeiros, e do seu producto se 
deve fazel' o pagamento aos credores, e o resto entregar
:se aos herdeiros. (C. da Rocl):a, § 489; Menezes., Juiz. 
Di vis., cap. 2° § 14; Consolid. das L.L. Civ. nota 11 ao art. 
1151; Accordãos da Relação do Rio de 26 de Setembro 
.de 1856, na appell; n. 6'146 e da Relação de S. Paulo ele 
·28 de Julho de 1874, a ppellante Jesuíno Baptista e appel
·'lado Dr. Manoel Pereira de Souza Arouca). (99) 

(99) Os bens separados para p,agamento de credores, nos inven
tarias, mesmo de maiores que não consentir:i.o na dação ill solutum 
ou adjudicaç 'o , não lhes dão e nem transferem domínio; só lhes 
dão o direito de pedir a venda delles em praça para . seu pagamento, 
ainda gue os credo~es sejão testamenteiros ou inve11tariantes. Si n 'io 
.achão la:~çador porlem ser novame nte avaliados, e ir á praça por 
·Um preço menor; si ainda n:i o encontrarem lançador póde dar-se a 
adjudicação, mas sem o abatimento legal, que se fazem em execuções 
vivas de sentenças. Si o producto da arremataç:to, tendo elles lan
·çador, exceder o valor das dividas, a sobra a pertence aos herdeiros 
e si o producto da arrem::ttaç 'lo n?io chegar para pagar os credores, 
·os herdeiros são responsavc:is pdo restante pro rata .. Si os credore;; con
·cordão, e os herdeiros, quando si'i.o to· i os maiores, convêm em receber 
e entregar os bens separados, ficando clelles senhores e possuidores os 
credores, semelhante datio in solutum é permittida, pagos os impostos 
frscaes (T. de Freitas, Coosolid., art. II 5 r, nota n), - sendo 
herdeiros menores, devem neces~ariamente ir os bens á pr.:~ça. (Avis. 
de 7 de Julho de r87o; Men. J. Div., cap. 2°, § 31). D.:~ adjudi
·caçf o a herdeiros de qualquer especie (necessarios ou nãO) que tenhao 
remido, ou se obriguem a remir dividas do casal, ou para indemni
·saç•'io de legados e despezas, é devido 9 jmposto de transmissio de 
'propriedade correspondente á compra e venda; sendo esta disposiçã.o 
applicavel aos conjuges meeiros, e, no caso de remiss'io, por estes, de 
dividas, será deduzido o imposto da metade do valot dos bens adftt
.dicados .(A rt. 19 do Dec. n. sssr de jr de M:uço de I874 e art. 6° do 
Regul. Estadoal n° 355 de 14 de Abri l de 1896). Assim ach5o
·se sem vigor as isenções antenormente estabelecidas de n'\0 pagar 
·O imposto as remissões de dividas feitas pelo conjuges e herdeiros 
necessarios, antes de feitas as partilhas, revo:;a•{os os Avisos o . 228 
de 8 de Setembro de 1851, n. 19 de 25 de Janeiro de 1854, o. 404 
·de 16 de Setembro e n. 405 de 17 do mesmo mez de r86r, n. 389 
·de 6 de Se~embro de 1865 e outros. Separarias bens, e não adj u
dicados aos credores, não se real.izando a datio in solu!ttm, tendo 

·OS bens de ir á praça, nio devem os credores pagar um imposto 
·sobre bens que ni o lhes foriio transmittidos. A vend:1 dos bens se
parados deve ser feita perante o juizo do inventario. (Dec. de 15 
de Julho de 1757). O credor que voluntariameore sujeitoa-;;e a ser 
lPago no juizo do iuventario requerendo adjudicaç io de bens e sen-
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§ 283 

Deve-se primeiramente para pagamento dos credores· 
separar os moveis e semoventes, e só, na falta destes, e· 
que póde-se separar os de raiz. 

Entre os moveis precede o dinheiro. (Per. de Carv.,. 
§ 76, nota 139; Ord., liv. 3", tit. 86, §§ 7" e 8• ; Reg. Comm 
n. 737, de 25 de Novembro de 1850, art. 512 § 1 o e Ra
malho, Instit. Orph., § 116 e nota 825). (100) 

~ 284 

As dividas dos herdeiros devem ser lançadas a conta 
de seos quinhões hereditarios e não rateadas como se· 
procede quando se trata de dividas de estranhos,( Sent. do· 
Sup. Trib. de Justiça de 21 de Julho de 1888, Rev. n• 10. 848,. 
Direito, vol. 47 no l, de 15 de Setembro do mesmo anno,. 
pags. 74 a 75 e Sentença do mesmo Tribunal de 24 de· 
Novembro de 1869-Direito, vol. II. pag. 339 a 341.) Se são· 

do estes adjudicados por falta de lançador em praça, não póde re
correr mais ao juizo contencioso. Assim o credor hypothecario que no 
inventario acceitou bens em pagamento e adjudicação não póde de-· 
pois recorrer á acção executiva, a qual renunciou no inventario. 

(Accordão do Trib. de Just iça de S. Paulo, de 28 de Abril de 
18g6, na Revista Mensal, vol m n° I, de Abril, pag. IIS)· 

( roo) A carta de sentença extrahida pelo credor dos autos de 
inventario é susceptível de execução, e não se pode considerar como• 
um méro documento para instrucção de acçào ordinaria que deva 
ser proposta. (Accord. da Rel. da Côrte, na appell. n. 3582, de 21 
de Novembro de 1873). Declara este Accord. que o credor deve· 
executar a sentença no juizo do inventario e partilhas, onde obteve. 
No Direito, anno 2°, vol. 3°, o. 3, vem citado o Accord<to de 12· 
de Setembro de r871 em a appell. o. 3151 como contrario ao pri
meiro Accordão; julgamos, porém, que na hypothese decidida pelo 
ultimo Accordão julgou-se ser inexequivel a excução da carta de 
sentença, quando os bens não farão Jar.çados aos credores, mas sim 
ao inventariante, para pagamento delles. Que os formaes ou cartas. 
de partilhas não têm execução contra terceiros que não forãm partes 
no inventario decidirão os Accs. do Trib. de Justiça de S· Paulo,. 
de 28 de Fevereiro e 13 de Junho de 1893.-Gaz. Jurídica do Es
tado, anno I, vol. I n° r, pags. 37 a 38; Per. de Carvalho, Proc. 
Orph., § no; Ramalho, Instit. Orph., § 136, salvo quando tercei
ros que receberam causa do vencido, assim comprando a herança. 
(Gaz. cit., vol. XI, ú 0 84, pag 27 4). 
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·dividas de herdeiros descendentes devem v1r á collação. 
- Ord. liv. 4, tit. 97. (101) 

§ 285 

. O cabeça de casal não póde ser aécionado in solidum · 
p~·ra pagamento de dividas, senão em casos especiaes, em 
:acÇões especiaes. 

1 
(Sent. do Superior Tribunal do Estado de Alagõas, 

de 7 de Abril de 1893-Direito, vol. 62, no IV, pags. 489 
:a 491; Mor. de Carv. Praxe For., nót.a 46 - Direito. vol. 
·64 no 2, pag. 182; Acc. da Relação de S. Paulo de 13 
de Novembro J.e 1888, appell. no 1589 - Direito, vols. 
48 no l. e 15 no 2. (102) 

(ror) Modifiquei a minha opinião nas anteriores edições quando 
sustentei que as dividas passivas no inventario devem ser rateadas 
proporcionalmente, ainda que sejam devedores os herdeiros, citando 
o Accordão da Rei. do Rio deu de Setembro de r868, Direito, anno 

. I, vol. II n° 3, pag. 339 e Consolid. da L. L. Civis, art. 1208, nota 
13. O Cod. Civil Fr., art. 829 manda conferir as sommas das quaes 

·é devedor o filho e todas as doações directas e iodirectas e o mesmo 
dizem Ramalho e Lobão, Obrig. Recipr. S 664 e Notas a Mello, 
liv. 3° tiv. 12 § u-13 n0 r8, dever os filhos trazer á colla<; ãn os 

'V·a:lores que o pae deo em emprestimos para pagar dividas, din
heiros para .similhante fim , sendo regra que os bens conferidos 
-compõem os quinhões dos herdeiros àonatarios. (Ramalho, 
Instit. Orph. § ro7, nóta 734, pag. 252; C. da Rocha, § 480, 
·Cod. Civ. Port. árts. 2098 e 2104; Pothier, vol. I pa~. sro 
n° 78, Accordão de 24 de Novembro de r87o do S. Tribunal 
de Just;ça, rev. n° 7546). T. de Freitas diz que se devem im putar 
-pot inteiro em seos quinhões, parte da divida em proporção de 
-sua quota, dando-se aos outros partes respectivas, com vantagem 
de impedir a fraude dos herdeiros contra seus credores, simulando 

·O herdeiro devêdor deve a heranÇl de accordo com os mais herdeiros. 
Ma si o herdeiro requerer que seja imputada a .divida por inteiro 
em seo quinhão e houver annuencia dos demais herdeiros . inventa
riante, Curador Geral, como impedir o juiz no pr0cesso administra
tivo do inventario? A praxe é varia. (Dir. vol. 49 pag. 209.) 

(102) O cabeça de casal ou inventariante não póde ser accio
nado in solidum pelas dividas da herança ainda não partilhada , 
·sendo indispensavel a citação de todos os herdeiros. A posse civil 
dos bens elo de cujus passa para os herdeiros com todos os effeitos 
da pósse !:!aturai, lógo após à sua morte ex vi do · Alvará de 9 de 
Setembro de 1754 e Assento de r6 de Feveiro de 1786, assistindo 
.a · todos os herdeiros o direito de propriedade ~ indispensavel a ci
tação de todos como immediatainente interessados na ·causa em ·que 
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§ 286 

O féJro do domicilio' do defunto, onde se faz o inven
tario, só é obrigatorio para os herdeiros em quanto a 
herança está indivisa, dando-se -um féJro de quasi-con
tracto (Paula Baptista, § ·!6, pag·. 35; Ord. li v. 3.0

, tit. 11, 
§ 2.° C. Telles, Nian. do Proc. Civil, § 43, pag. 20). (103) 

se demanda a divida da herança. A pósse que a Ord. liv. 4 tit. 95 
dá ao cabeça de casal é uma posse provisoria e imperfeita que só 
autorisa os interdictos possessorios, não podendo o inventariante propôr 
outras acções. Pode ser accionado, divisível a divida, por metade ou 
conjunctamente com os herdeiros pela divida em geral. Si na acções 
hypothecaria e divis.Io ·e demarcação de terras pode dar-se a citação 
do inventariante, na forma das leis n° 370 e 720 de 1890, são dis
posições excepcionaes em acções especiaes. Si a causa corre seni 
citação dos herdeiros, a nullidade affecta a estes e não ao inventa
riante responsavel por metade do debito. Ha opiniões em contrario. 
Silva distingue, commentando a Ord. li v. 3 °, tit. z 7 § z'', acçõ::s 
novas e começadas, no primeiro caso diz que o inventariante antes 
de partilha põde demandar e ser demandadt.J in solidum. Borges 
Carneiro tambem sustenta que ao conjuge vivo em quanto está na 
posse civil, antes da partilha, compete activa e passivamente todas 
as acções tocantes ao casal, sem necessidade de intervenção dos her
deiros do defunto e diz ser a praxe do Reino (vol. II, § 131, n° 6 
e 7, pag. uz; Per. e Souza, nóta 250; Repert. das Ords. pagina 
6o3 verb. mulher fica). Si a causa é já começada em vida do de
funto, então, passando a instancia aos herdeiros é necessaria a habi
litação delles, assim entende P!tebo, pan. I, aresto 1° ; C. Tel!es, 
D. Das Acções, § z88; Mello Freire, Inst. de Dir. Civ., livro 3°, 
tit. 6° § I r ; Per. de Carvalho cap . I § 29; C. da Rocha, nota 
U ao § 475, pag. 37 5 do 2° volume. Grande variedade de opiniões 
a ponto de Alvaro Vallasco sustentar as duas.- Vide Co_osulta rz8 
e desdizendo-se no cap. VI n°· I das Partilhas. Ramalho diz que a 
opinião mais sã é a de Per. de Carvalho, § 29- Instit. Orph., S 87, 
nóta 599, pag. 200. No Instituto de Advogados do Rio de Janeiro 
discutia-se a these, tomando parte na discuss;to varias advogados, 
os Doutores Silva Costa e Viriato de Fre;tas emittiram opiniões di
vergentes e o Doutor Moreira Tavares uma opinião disti~cta dos 
dous, o primeiro sustentou que o inventariante podia demandar e ser 
demandado in solidum, o segundo aliter. O Dr. Moreira Tavares 
sustentou a opioilio de que possa demandar, mas não ser demanrlado. 
Vide Direito, vol. 42, pags. 201 a zo8 - T. de Freitas a Pereira 
e Souza, pag. XVI, nóta 33 - Direito, vol. rs, pag. 375 - vol. I, 
pag. 39 e Gaz. J uridica, vol. r 2 pag. 403. 

(103) Em ·quanto a herança está . indivisa· podem os herdeiros 
ser accionado.; em o IT).esmo juizo do defunto, posto que moradores 
de fóro differente, por ·causa da connexão e continencia da causa; 
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§ 287 

As dividas activas reputadas perdidas, duvidosas, 
litigiosas ou de difficil cobrança, necessarüimente devem 
ser divididas proporcionalmente entre o cabeça de casal 
e herdeiros, ut unus non gravat, aliis g?·atiftcando. As di
vidas bôas, reconhecidamente bôas, póde o juiz partilhar 
uma para cada coherdeiro para que o titulo da divida 
propria fique em poder e o devedor não seja vexado 
por muitos concredores. (Guerr., trat 2°, liv. 2, cap. IV, 
ll0 41, pag. 251). 

§ 288 

Quando o acervo hereditario não chega para paga
mento de todo o passivo vão os autos ao Contador para 
verificação e liquidação, feita a conta e nella attendendo
se á preferencia dos creditas e, pagos os credores hypo
thecarios e privilegiados, o restante se faz rateio ou se 
o faz lógo não havendo preferencia. (A vis. de 24 de Fev. de 
1846 e n° 85 de 18 de Fev. de 1865 - Pothier, vol. 8, 
pag. 132.) 

CAPITULO XXIII 

DOS LEGADOS 

~ 289 

A propriedade da cousa legada adquire o legatario, 
desde a morte do testador ; a posse, porem, deve receber 
se a herança já foi dividida , cada herdeiro deve ser accionado no 
seo domicilio, quando se trata de causa divisível - Guerr., Trat. de 
Recusat. liv. 3 cap. III n° 22 e trat. 1° de Munere Jud. Orph. l. z 
cap. II, devendo ser a excepção de incompetencia de fôro allegada 
antes de sentença pois dá-se então p:r;orogação. T. de Freitas, con
sultado, opinou de módo contrario que, sendo a obrigaçao divisível 
divide-se lógo pelos herdeiros desde o fallecimento do devedor, sem 
que dependa da conclusão do inventario e partilha; que ·a Ord.liv. 
3 tit . I I § z só procede quando a causa já pendia com o fallecido 
- vide Reg. Commercial n° 737 de 25 de Novembro de r8so, art . 
63; Ramalho, Prat . Civ. e Comm ., part. r 8

, tit . III, cap. 3 § 3 e 
nó ta C.; Per. e Souza, nota 40 ao § XXXI. A consulta de T. de 
Freitas é de 3 1 de Março de x869 sobre proposta vinda da comarca 
de Vassouras e publicada no Jornal do Commercio. Vide Accord:ro 
do Trib. de J. de S. Paulo na Gaz. Jurídica, vol. 6 n° 6, de 19 de 
Outubro 1894, pag. 326. 
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da mão dos herdeiros ou testamenteiro universal. (104! 

§ 290 

O legatario é dono de todos os fructos, naturaes e CIVI& 

provindos da cousa legada, desde a m6rte do testador, 
quando adquire o domínio desde esta data, como quando 
consiste em especie e cousa propria do testador; mas não 
nos casos em que o legatario não adquire o domínio ipso 
ju1·e, senão depois da tradição; porque, em taes casos, 
são devidos os fructos somente depois da móra. (Lobão. 
Acc. Summ., § 355; Ramalho, § 47, pag. 93 e n6ta 286 ;. 
C. da Rocha, § 710; Cod. Civil Port., art. 1840. (105) 

(ro4) O domínio da causa legada sem condição passa zpso Jure ao · 
legatario immediatamente depois da morte do testador; mas não a 
posse sem effectiva apprehensão, porque o Alv. de 9 de Novembro 
de r 7 54 transferindo aos herdeiros a posse civil com todos os effeitos 
da natural , n:, q contemplou os legatarios e fidei-commissarios par
culares. (f. de Freitas, nóta 57 ao art. 1025 da Consol. das L. L. Civis.) 
N&o pó de o legatario metter-se na posse da c ousa I egada por sua propria 
autoridade, salvo si o testador expressa ou tacitamenre lh'o facultar; 
e, em quanto não se verifica si a herança é solvente ou não, ou se 
entre os legatarios deve haver rateio, compete ao herdeiro a admi
nistração do legado, para que, depoís de liquidado, faça entrega ao 
legatario. (Ramalho, Instit. Orph., § 47 ). Si o legatario arroga a 
pos' e tornando-a por privada autoridade , é caso do herdeiro pt:dir 
a restituição pelo interdicto quód legatonmz, especie do interdicto 
unde vi (força), Lobão, Interdictos, § 59· Ha casos, porém, em que 
o domínio da causa legada não passa aos legatarios ipso jwe, quando 
o legado não consiste em certa especie , senão t::m quantidade ou 
em genero; quando o legado é alternativo, em razão da incerteza da 
causa legada ; quando o legado foi deixado in diem ou debaixo de 
condição ; quando o legado é de usufructo ; no legado de opção, 
antes de feita a escolha; quando o testador deixa em legado uma 
parte quotitativa de bens, porque é incerto o que hade ser dado em 
pagamen to ao legatario. 

(Vide Ramalho, cit. S 47, pag. go a 92). 
(ros) Que os rendimentos da causa legada só são devidos depois 

cia demanda, dizem C. Tel\es, Doutr. das Acc., nóta 337 ao§ 150 e 
C. da Rocha, S 7 10), e não da morte do testador !Pothier - vol. 
8, n° 276 e seguintes; Cod. Civ. Fr., arts. ror4 e rors). Que o tes
tamenteiro remisso entregar o legado consistente em dinheiro só é 
obrigado a entregai-o com os juros da mora a contar da contestaçã o 

Leis da Provedoria 
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§ 291 

Si o legado é de corpo certo e determinado póde o 
iegatario propôr a acção de reivindicação. (L. 80, Dig. de 
legat.. ; C. Telles, Dig. Port., Tomo 3•, art. 1751, D. das 
Acç .. §§ 98 e 159, nota 336; Consolid. das L. L. Civ., art. 
1025, nota 57; Cod. Civ. Port . art. 1857; L. de 9 de Nov . 
.de 1754 - Pothier. vol. 8•, n• 387). 

§ 292 

Si o legado é de quantia liquida de diuheiro, p6de ser 
demandado por acção de assignação de dez dias. (Mor. de 
Exec., li v. 1 •, cap. 4•, §. 3°, n. 55; Mello Freire, li v. 3•. 
tit. 7", § 5•; C. Telles, Dig. Port., Tomo 3", art. 1752, D. 
das Acç., §§ 159 a 165, nota 339; C. da Rocha,§ 710, nota, 
L. L. 26, §§ 2•, e 27, Dig. de legat. (106) 

da lide, assim o julgou a Relação do Rio, na Revista n° 8664, em 
26 de Junho de r874- Vide Sent. do Sup. Trib. de Justiça de u 
de Janeiro de 1875 - Dir. vol. 8°, pag. 295; Acc. de 14 de Se
tembro de I 877, citado no citado numero do Direito ; vide vol. II 
n° 12 de 15 de Dezembro de 1873, pag. 207; Accs. da mesma 
Relação de 23 de Março e 26 de Setembro de 1876- 21 de Agosto 
e :n de Novembro de r877; Sentença do Supremo Tribunal de 
Justiça de 12 de Março de r875, no Direito, vol. 19 n° 3, pags. 
435 a 441. 

A razão de não ser devidos juros do dinheiro legado senão da 
móra vem de que, diz Teixeira de Freitas, nóta 57 ao art. 1025 
da Consolid. das L. L. Civis, si o legado é de causa fungível (in
determinada ou quantidade) o legatario não adquire domínio sinão 
unicamente o direito de exigir a entrega ou o pagamento do legado; 
si é de urna causa não fungível (corpo certo) e, portanto, susceptível 
de ser reivindicada, o legatario adquire domínio della desde o fal
lecimento do testador e pOde intentar neste caso acção de reivindi
cação contra o possuidor; e no primeiro caso quando o legado é 
de quantia liquida de dinheiro, na praxe do fôro demanda-se por 
acção de assignação de dez dias; (C. Telles, Dig. Port., tomo ill, 
arts. 1751 e 1752). 

(ro6) E' de praxe requerer-se primeiramente perante o juiz do 
inventario administrativamente; no caso, porém, de opposição tem 
sido praxe, corno já vimos em começo, recorrer-se á via contenciosa 
no fôro comrnurn. C. Telles, Dig. Port., vol. 3°, n. r7so, diz que 
pbde ser demandado o legado no fôro do herdeiro, como perante 
o juizo encarregado de executar o testamento . Gouveia Pinto, Trat. 
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§ 293 

Não p6de o 1egatario pedir o legado cmquanto o her
·deiro está constituido dentro do tempo de fazer o inven
tario. (Cardoso, in pra(J)i verb-legatum n. 9; Caet. Gomes, 
Man. Pract., Cap. XLIX, pag. 217, n. 7). (107) . 

§ 294 

Não pócle o legatario pedir o legado emquanto pende 
litigio sobre a validade elo testamento. (Coelho da Rocha, 

:§ 710). (108) 
§ 295 

Caducam os legados se morrem os leg·atarios antes do 
testador. (C. da Rocha § 712, Lobão Acc. Summ. §§ 185 e 
seguintes; Cod. Civil Fr. art. 1039; Cod. liv. 6 tit. 5• 
fr. unico § 2•, Ramalho Instit. Orph. § 48 no 3, :pag~. 96). 

Caducam tambem os legados condicionaes não so
brevivendo o legatario ao testador e condição; se a cousa 
legada pereceo em viela elo testador ou depois da morte 
-delle sem culpa do herdeiro,_ não havendo móra na en
trega. 

§ 296 

As doações causct mortis e legados pag·am o imposto 
·de transmissão de propriedade (Decreto n. 5581 de 31 

dos Test., cap. XL, diz que cabe em todo o caso a acção de assi
gnação de dez dias acompanhando Mello Freire citado por ser 
o legado divida constante de uma escriptura publica qual o testa
mento, dando-se um quasi contracto. 

(107) Quia infra illud tempm ltceres a creditoribus et lcgatariis 
molestan· 1wn debet., ex l. /i11. Cod. de jure deliber. Só depois de 

.avaliados os bens legados, e consideradas as forças da terça em acto 
de partilha, e depois de julgada esta por seutença, é que se deve 
fazer entrega. Sendo o legado de causa certa em especie, não acha
mos razão para se demorar a entrega do legado, depois de avaliada 
.a especie, visto que em partilha se attenderá ao seu valor para cal
culo das forças da terça. 

(Direito, vol. 28 n° 3, pag. 430 a 432 - C. da Rocha§ 7 10). 
(ro8) Salvo os casos em que nullo é o testamento, mas não 

-os legados , cabendo estes nas forças da terça, havendo herdeiros 
.necessarios. 
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de Março de 1874; Lei no 15 de 11 de Novembro de 1891; 
art. 13 da Lei d'Orçamento no 380 de 23 de Setembro 
de 1895 e DP-cr., n.0 355, de 14 de Abril de 1896). (109} 

CAPITULO XXIV 

ACÇÃO DE NULLIDADE DE TESTAMENTO 

§ 297 

A acção de nullidade ele testamento deve ser proposta 
no JUIZO commum, sendo competente para propol-a 
aquelle a quem por direito cabe a successão ao intestato, 
devendo provar a sua qualidade hereditaria. (Man. do· 
Proc. dos Feitos, nota 1346; C. Telles, Doutrina das Acc. 
§§ 120, 124, 130 e 132-Direito, vols. ô, pag. 430 e 8 pag. 
363 e 56, pag. 201 e 65 n" l, pag'. 18). (110) 

(109) Sobre legados e fideicommissos vide o insigne Mestre Ra
malho, Instit. Orph. cap. IV. Parte Geral, titulo 1°, magistralmente 
se occupando delles, seo objecto; acce:tação; renuncia; caducidade;. 
ccndiçõ~s; encargos; do direito rle accrescer; e no tit. II dos acções 
competentes e T. de Freitas, Testamentos. 

(uo) Já expendemos a nossa opinião á respeito, opinando na nóta: 
2 a que a acção devia ser proposta no Juizo da Provedoria de Resíduos, 
juizo cl.os testamentos, porque a nulhdade do teótameoto , no dizer 
de Lob"o. Seg. Linhas Civ., vol. 2°, Secç. 4a, art. 7°, n. 67, é ques
tão preambtdar da exec((ç io do testamento. Tem-se julgado o Juizo de
Orphãos e Ausentes incompetente. ( Accordão, em a Rev. n. 6.56o, da 
Rel. do Rio de 29 de Outubro de r864, Recorrentes Anacleto e 
outros, Recorrido o curador da herança jacente de D . J oaquina Maria 
de Jesus. (Devem ser citados os herdeiros instituídos; havendo menores 
interessados seos pais, tutores, curador geral, nomeando-se curador 
ad litem, bem c' 1mo deve ser citado o testamenteiro, sendo de estylo 
ouviT-se os representantes da Fazenda e Promotor do Resíduos. (Man. 
do Proc. dos Feitos, 65o). Se não ha herdeiro instituído, sendo· 
toda a herapça distribuída em legados , devem ser citados os lega
tarios, testamenteiro e inventariante. (Mello Freire, liv. 3°, tit. 5°, 
§ 29). Costuma-se cumular a acç ·.o de nullidade e a acção de filia
ção e petição de herança e sobre E:sta acção, requisitos e excepções 
do réo, vide Ramalho, Instit. Orph., parte geral, tit. li cap. 1, Secç. 
1 a e sobre acção de partilha (família; erciscundre) a secção li. 

Quando a acção de nullidade involve questão de direito civil 
internacional privado , assim questão de successão que deva ou se
diz dever ser resolvida pelo direito estrangeiro, deve ser proposta a 
acção de nullidade e petição de herança no juizo federal. Assim de-
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§ 298 

Quando a Fazenda Nacional é herdeira instituicla em 
-verba testamentaria, e sobre o testamento promove-se 
:acção de nullidadc, o juizo competente é o privativo dos 
Feitos da Fazenda, nos termos do art. 2J ela L. n . 242 ~e 
-29 de Novembro de 1841. (Sent. do Supr. Trib. de Jus
tiça de 30 de Abril de 1873 e Accordão ela Rel. do Rio de 
14 Dezembro ele 1873 - Direito, vol. 15 de Setembro de 
1874, pag. 80). Hoje o juiz competente é o seccional. 

§ 299 

A acção ele nullidaclc eleve ser intentada, sob pena de 
ficar prescript.a, dentro do prazo ele 30 annos). Ord., liv. 
4", tit. 79 princ.; Mello Freire, liv. 4°, tit. 23, § 20 ; C. 

"Telles, D. das Acç., § 133, nota 2'72 e Per., .Dec. 77, n. 8). 

§ 300 

A acção de n ullidade do testamento compete : 
1 ", aos descendentes, ou ascendentes do testador pre

·teridos, ou desherdaclos sem causa, ou com causa falsa, 
c1ue o herdeiro instituído não possa provar (Ord., liv. 4°, 
-ti t. 82 §§ 1 o e 2") ; 

2", aos irmãos do testador, sem herdeiros necessarios, 
preteridos no testamento, contra o herdeiro instituído, 
:Sendo pessoa torpe, e de máos costumes (Ord.liv. 4°, tit. 90); 

cidio o Supr. Trib. Federal em aggravo incidente nos autos entre 
partes D Joanna Nepomuceno de Menezes e outros e D. Maria Roza 
.de Jesus e outros, relativamente á nullidade do testameuto do finado 
subdito portuguez Alexandre José Correia Villar, appellaç-.o cível 
11° 141 julgada por Accord<í os de 8 de Fevereiro e 25 de Abril de 
1896-Direito, vol. 70 n° r - pags. 13 a rs, versando a nullidade 
-do testamento sobre a preterição de duas fi lhas naturaes do testa-
-dor, dizendo-se estas reconhecidas legalmente segundo o Cod. Civil 
Port. que permitte a investigação da paternidade illegitima. 

Quanto á audiencia do testamenteiro nas acções de nullidade 
julgou a Relação de S. Paulo por Accordãos de 2 de Maio e 26 de 
Agosto de r892, nulla a acção entre partes D. Maria Fugon_i e D. 
Graci:l.Da Maria dos Passos por falta de citação do testamenteiro dos 
bens do finado Jo~ o Pellanca. Vide a nóta 56 e § q8, § 7°, pag. 
112 desta óbra. Vide Gaz. Jur. do Estado, vol. XII anno IV, pag. 65. 



- 198 -

3°, a todos os herdeiros ab intestato, contra o herdeiro· 
escripto para pedir que o testamento se julgue in valido
por falta de solemnidade interna ou externa. 

~ 301 

A acção de nullidade do testamento é transmissível" 
aos herdei eos, e póde ser por elles exercitada, no praso 
de 30 anno:.:; , ainda quando não tenba sido intentada 
pelos primeiros g.ue a podiam propôr (C. Telles, D. das. 
Acç., § 134). (lll ) 

§ 302 

Julgada a nullidade .do testamento, o herdeiro não
deve entrar na posse da herança, sem que preceda liqui-
dação dos respectivos bens, averiguando-se a quantidade· 
e identidade delles. (Ass. zo, de 5 ele Abril de 1770; Orcl., 
liv. 3°, tit. 66, § 30, e tit. 86, § 19; Fern. Thomaz, Repert., 
letra-e-n. 637, e letra-s-n. 218; T. de Freitas, Consolid .. 
das L. L. Civ ., art. 1032 e nota 64). 

Exceptuam-se aquelles bens que, por inventario ou: 
por outros documentos authenticos, constar que perten
cem á herança. (Nazareth, 2° vol., Elem. elo Proc. Civ ... 
§ 64-2, nota A; Lobão, Exec., § 65; Consolicl., das L. L .. 
Civis, arts. 1032 e 1033 e Ass. citado). 

§ 303 

Annullado o testamento, passam os bens aos herdeiros. 
ab intestato, com todos os rendimentos, (L. 16 § fin. Dig.., 
de inoff. test.; C. Telles, D. das Acç., §§ 128 e 132). (112) 

(ui ) C. Telles citado e nota 264, opina que, IJOr excepçáo, os 
sobrinhos não podem mover acção de nullidade, quando seus paes são 
preteridos em o testamento de seus tios sem ascendentes ou descen
dentes, excepto se seus pais preteridos tiverem antes proposto o 
pleito . Julgamos, porém, que C. Telles se refere ao testamento so
lemne e válido, visto que faltando, alguma solemnidade interna on 
externa, como qualquer outro herdeiro ab t"ntestato, pódem intentar 
a acçno de nullidade. 

(I I z) Cumpre ver se é caso ou não de arrecadação pelo Juizo
de Au<;entes, e se é ou não devido o imposto da taxa de heranças_ 
Vide, porém, a nóta 403 de Souza Bandeira, citado, pag. 221. 
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§ 304 

Annullado o testamento, nulla, porém, não é a terça~ 
lo, quando fôr annullado com o fundamento J.e ter· 

o testador preterido os herdeiros necessarios, instituindo· 
herdeiros estranhos (Ord., liv. 4", tit. 82, § lo); 

2°, se fôr annullado, por ter o testador desherdado os 
herdeiros necessarios, sem declaração de causa legitima; 

3°, quando fôr annullado o testamento, não sendo 
provada pelo herdeiro instituído a causa da desherdação, 
declarada pel0 testador. (Ord. cit., ~ 2•). 

Declarando o testador a causa da desherdação, incumbe· 
ao herdeiro instituído provar a legitimidade e veracidade 
da causa declarada, e, provando-a, o testamento será va
lido. (Accordãos do Trib. de Justiça, de S. Paulo, de 28 de 
Junho e 8 de Outubro de 1895. appellação, n" 716, de S. 
Carlos do Pinhal - Rev. Mensal das Decisões- vol. II, 
anno l, n.0 17, pags. 45 a 47). 

§ 305 

N ullo é todo testamento, na instituição e terça : 
1°, quando o testator preteri o os herdeiros necessarios 

julgando-os mortos (Ord. cit., § 3o) ; 
2", se sobrevem algum filho legitimo {postll;urno) (113) ,-
3', se tinha algum filho e não era sabedor (Ord. 

cit. ~ 5°) ; 

4°, quando o testamento é nullo por falta de solemni
dade interna ou externa. 

§ 306 

Nullo é o testamento instituindo o conjuge, herdeiro· 
universal, tendo o testador, brasileiro naturalisado, mãe· 
viva no estrangeiro. 

(II3) Pela superveniencia de filho, o testamento se rompe, quando 
elle nasce viave]; se a mulher aborta, tem direito a haver a herança e 
della tomar conta, o herdeiro testamentario- diz OrtoJan, Instit. de 
Dir. Romano, vol. II, pag. 475, n° 698: «Como. que, no presente caso, 
fica paralysado o e.ffeito do testamertto na previsão do nascimento, su-
bordinada a validade do tcstammto ao facto de ter nascido vivo ou nfio. ))-
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(Vide Parecer do Dr. J. P. Monteiro, Direito, vol. 59, 
-pag. 104). 

§ 307 

E' valido por nossas leis o testamento do pupillo que 
institue herdeiro o tutor, não se dando dólo. A Ord., liv. 
lo, tit. 88 § 29, é expressa a respeito de poder succeder 
'e não distingue successão legitima ou testamentaria (Ac
.cordão da Relação do Rio na appellação cível, n° 102, app. 
Filadelpho de Castro e appellado João Bernardo Nogueira 
da Silva, Direito, vol. X no 2, pag. 326). 

§ 308 

Na acção de nullidade de testamento devem ser ci-
tados todos os que têm um interesse principal na causa, 
e não, em regra, os legatarios (S. Vicente, Apont. do Proc. 
Civil ao tit. 3o, cap. 4 § lo; Accordãos da Relação do Rio 
16 de Julho e 12 de Outubro de 1875- Direito, vol. X 
no 3 de 15 de Julho de 1876, pag. 433 a 437, e Sentença 
do Supremo Tribunal de Justiça, de 22 de Março ue 1876). 

· Devem ser citados, porém, os legatarios, sob pena 
de nullidade, quando a herança foi distribuída em lega
dos, sem se instituir herdeiro universal (Sent. do Supre
mo Tribunal de Justiça de 21 de Junho de 1890, Rev. 
no 11, 154 e Accordão Revisõr da Relação de S. Paulo, de 
'6 de Fevereiro de 1895- Direito, vols. 52, pag. 593, e 
55, pag. 392). 

§ 309 

O testamento de mão comm.um entre os conjuges é 
nullo, se não é reciproco nas vantagens da instituição; 
mas reputa-se valido em relação aos legados da terça. 
Assim, um conjuge que tiver herdeiro necessario, não 
p6de testar reciprocamente em favor de outro que não 
tem; pois a retribuição é a base dessa qualidade de tes
tamentos, tanto que pela revogação de um, Hem consen
timento de outro, entende-se revogada a disposição deste 
.em todas as vantagens concedidas em commum. E' pre-
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ciso que não haja desegualdade e inteira reciprocidade. 
(Sentenças da Rel. do Rio, 16 ele Julho e 12 de OutubrJ 
1875 e Sup. Trib. de Just., 12 de Março 1876. Dir. vol. 
X pag. 433, Rev. no 8843 e vol, 1 pag. 179). 

§ 310 

E' nullo o testamento que prova-se ter sido revogado 
por outro que o herdeiro, instit1,1ido no primeiro, subtrahiu. 

(Accordams da Relação de Porto Alegre de 2 de Julho 
de 1875 e 3 ele Setembro do mesmo anno, Direito, vol. 8). 

§ 311 

Não deve o Juiz sobrestar na execução de um testa
mento valido, solemnisaclo com todas as formalidades le
gaes, e conforme a direito, devendo r E:.speitar a posse do 
herdeiro testamentario immediata á morte do testador; 
e, se ha questão de nullidade ou falsidade, não póde ne
ga1·-se-lhe a posse, reservada a questão para acção ordi
naria. (Per. de Carv., Proc. Orph., § 87, notas 155 e 156; 
Lobão, Interclict., § 57, pag. 48). (114) 

(r 14) Não deve o juiz desconsiderar um testamento ordenado 
com todas as solernnidades legaes essenciaes :ord., liv. 4°, tits. 8o, 
83, 86, e Ass. de 17 de Agosto de r8 rr e ro de Junho de r8q ), 
e conforme a direito ; deve ser cumprido, não podendo ser sua exe
cução suspensa pela arguição de nullidades, emquanto não forem 
declaradas por sentença; tanto mais que a posse civil que o defunto 
tinha em sua vida, passando logo para os herdeiros escriptos (Alv. 
de 9 de Novembro de r 7 54), não podem estes ser della privados ou 
perturbados, emquanto se nii o provar a nullidade do titulo pelo qual 
a houveram e deve o juiz, tendo por base o testamento, por sentença 
ainda n::io anoullado, proseguir nos termos .do inventario e partilhas. 
(Accórd. da Rei. do Rio, de 6 de Agosto de r86r, confirmado por 
Sent. do Sup. Trib. de Just., em a Rev. n. 6243, entre partes recor
rente Francisco Gonçalves Pereira Duarte, e recorrido José de Araujo 
Coelho, testamenteiro de M·moel Gonçalves Pereira Duarte, de 15 
de Outubro de r86z). Deste Accórdão se infere que a questão de 
nullidade de testamento (que se vê quasi sempre cumulada f!. de 
fil iaç i o e petiç ·-o de herança), não deve impedir o inventario, e nem 
as partilhas, o que se conforma com a opinião de Per. de Carv., 
Proc. Orph., part. 3a, cap. r0 , pag. z6, nota 19, declarando que 
a opinião contraria de Lobão, Acc. Sumrn., § 334, Seg. linh. do 
Proc. Civ., § 126, tomo 2°, pag. 206; de Peg., tomo 7° á Ord, liv • 
r 0

, tit. 87, § 4°, n. 9, e For. tomo 5°, cap. $0
, n. 44, é insusten-
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tavel. D1z Per. de Carv.: « parece-me iususteutavd semdi'tJ.utc! u pi
nião de que deve a acção de nullidade do testamento impe !ir que 
se faça a partilha com o argumento de que, não sendo certos os 
herdeiros, se não deve fazer partilha, porque não se póde deliberai-a 
com acerto; visto que a Ord., liv. 1'', tit. 88, prefinindo um termo 
certo e muito breve para se ulcimarem os inventarios, em que figurão 
menores, e excluindo delles as questões que dependem de alta in
dagação, parece ordenar que a part;Jha se faça, apezar da questão 
de nullidade de testamento ·; e quando expressamente determina o 
Alv. de 29 de Setembro de I7 54 que a posse dos bens que o de
funto tinha em sua vida passe logo com todos 0s effeitos da civil 
e natural aos herdeiros testamentarios, com preferencia aos legítimos, 
rematando o dito Alv. com as seguintes palavras : E ltavcndo qztem 
pretmda ter acç· o aos sobreditos bens , a poderá deduzir sobre pro
priedade sómmte t pelos meios competentes », não podendo, ser a posse 
legal demorada. Acompanham a opinião de Per. de Carvalho, Vai
lasco, De Partit. , cap., 2°, n. 21, e Borg. Caro., vol. 3°, pag. 92. 
Lobão, em sua obra Interdictos, se contradiz com o que escreveu nas 
Acções Summarias. Não ha razão em deixar de fazer as partilhas, por
que, no ca~o de ser julgado nullo o testamento, proporã o os herdeiros 
ab int·s!alo acçiio , e vão haver a herança, com todos os rendi
mentos, dos herdeiros testamentarios ; podendo antes disso constran
gei-os a dar caução de bene utendo , com peRa de sequestro. Caet. 
Gomes, Man. Prat. , pag. 222, declara que, quando o testamento é 
daquelles em que ha herdeiros necessarios, a acção de nullidade não 
impede a partilha dos dous terços, versando sómente sobre a terça. 

A acção de nullidade de testamento e petiç ~o de herança n ão 
determinam a suspens:Io do inventario. A quem propõe essas acções 
cumuladas, fica sempre salvo o direito de requerer a fiança . que lhe 
competir, nos termos da Ord. li v. 3°, tiL 3 I, assim o julgaram a 
Relação de S. Paulo por Accordão de z6 de Agosto de 1879 -
Direito, anno 7°, vol. XX, n° 2 de r5 de Outubro de I879, pags. 
343-357 e Trib. de Justiça de S. Paulo, por Accordão de 8 de De
zembro de 1893, no aggravo cível n° 2 I 9, aggravantes Guilherme 
Ciurlo e aggravada D. Maria Benedicta Gneco (herança de Lourenço 
Gneco). A opinião mais geral é que a partilha se deve fazer em vir
tude do testamento sem que seja decidida a acção que torna a he· 
rança litigiosa, por sentença irrevogavel, não podendo essa quest i o 
prejudicial impedir a marcha do inventario; e, se ha temôr de dis
sip ~ ç :i o da propriedade e fructos da herança, póde ser requerida a 
fiança da Ord. liv. 3 tit. 31 § unico n° 3, sob pena de sequestro 
(Guerr. tr:a. t. II, li v. 6, cap. 12 n° 59, independente da justificaçã.o 
dos requisitos. O inventario póde incorrer em nullidades patentes e 
evidentes que involvem questões de direito e as quaes, por mais difficeis 
e intrincadas, n: o se julgam de alta indagação, ou dependentes as nulli
dades de provas aliundé e assim, no primeiro caso, o juizo não deve 
remetter na questões para acções ordinarias, quando ás questões ver
sem sobre solemnidades . externas, constando do proprio instrumento 
para que o juiz se certifique lógo de sua validade. Assim, um testa-
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§ 312 
As formas dos testamentos, feitos e approvados fóra 

da Republica ou nella nos consulados estrang-eiros, serão· 
julg-adas pelas leis e costumes dos respectivos paizes, em 
vig·ôr ao tempo de cada um dos actos. (T. de Freitas, 
Test., § 50). 

CAPITULO XXV 

IMPEDIMENTO A' FACULDADE DE TESTAR 

§ 313 

Compete ao Juizo da Provedoria, log-o que conste 
que alg-uem está impedido de fazer o seu testamento pol" 
coacção de qualquer natureza, intervir ex-officio, a bem da 
liberdade de testar. (Ord., li v. 4o tit. 84, §§ lo a 5.0

; Cod. 
Civil Port., arts 1749 e 1750). (115) 
Juc .. tu Lcrradu, L}U~ l<::m o mstrumenro de approvação assignado por 
menos de cinco testemunhas , o juiz , certificando-ser julga-o nullo 
com appellaç5o para segunda instancia, sem neeessidade de remessa 
para um pleito que consome tempo, paciencia, e dinheiro, retardando 
a administração da justiça. Vide Direito, vol. 56, pags. zor e se
guintes . Não cabe aggravo do despacho do juiz julgando valido o 
testamento e mandando proseguir o inventario, feita a partilha ; jul
gada, a parte contraria que appelle. (Accordam da Relação de S. 
Paulo, de 14 e 5 de Agosto de 1892- aggravo n° 1127 da capital, 
aggravante Carlos Bonzani e aggravado Carlos Colombo). Da de
cisão que em inventario julga nullo o testamento , cabe appellação 
em ambos os effeitos legaes, assim foi recebida a appellação da sentença 
do juizde direito de S. Rita do Passa-Quatro julgando nullo o testam~n
to cerrado de Juventino Lopes rle Faria, na appell. n° 428 - V1de 
Revista Mensal das Decisões do Trib. de ·Justiça, accordam n° 59· 
A Relac;ão do Estado do Rio julga appellavel tanto um como outro 
despacho , julgando valido ou null0 o testamento, impugnado pelo 
herdeiro interessado (Accordams de 9 de Maio e 11 de Agosto de 
1893 -Direito, vai. 63 n° 4. pag. sosJ. . 

Sobre acção de nullirlarle de testamento, vide . Souza Bancletra, 
Nov. Proc. dos Feitos §§ 318 a 374 e nótas respectivas. Antes de 
annullado o testamento n<i o póde o herdeiro, que se julga pretendo, 
vir no inventario com embargos de terceiro allegando nullidade delle ;. 
pois deve propor acç l.o e antes de ann1Jllado por sentença irr~v?gavel 
deve ser mantido na posse o herdeiro instituído. (Gaz. J undtca do 
Estado, vai. 9, pag. 31). 

(r r 5) Diz a Ord. : - E mandamos que tanto que vier d noticia dq 
.Juiz, que !za alguma pessoa que deL'I':a de jazer. i' seu testamento, por medo· 
ds seus parentes, estam/o doente, ou llt'o impedem, ou de ·quasqufr outras 
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CAPITULO XXVI 

DIREITO DE ACCRESCER 

§ 314 

Direito de accrescer é aguelle pelo qual o collega
-tario percebe a porção de outro collegatario, nomeado 
-CO?'?f~tnctamente, na mesma causa ou na mesma somma le-
gada, sem limitação de partes (partibus non assignMis), 
nos casos de caducidade, nullidade, revogação e renuncia 
por parte de um delles (collegatarios). (Coelho da Rocha, 
.§ 697 - Pothier, vol. I, no 145, pag. 454). (116) 

pessoas, posto que ninguem llze peça, nem requeira, de seu ofjicio, vd d 
casa delle, doente ou impedido, e faç .z vir 'tabellião, e as testemunhas 
?tecessarias, com os quaes possa o testador livremente f azer o seu tes
tamento. 

Dá-se o cas0 de-procedimento criminal e previsto no art. r8o do 
Cod. Penal, Vide Gouveia Pinto. Trat. dos Test ., cap. XL VI, in fine. 

Se é certo que, em face da Ord. liv . 4°, tit. 84, § z, é nullo 
o testamento que o testador quer revogar, e ' o herdeiro instituído 
·O impede, com maioria de razão o é·, quando o testador o revoga e 
·O herdeiro instituído o supprime, ninguem devendo tirar proveito de 
.seu proprio dó lo: nemini.fraus sua p.ztrocinari debet. (Accordãos da Rel. 
de Porto Aleg-re, de 2 .de Julho de r875 e 3 de Setembro do mesmo 
anno, vol. 8, Direito pag. 36 r. (Um testamento revogatorio de outro 
deve ser real, legal e valido-Mourlon, Repet., tomo 3°, n° r, pag . 
.338; C. Telles, Dig. Port. vol. 3°, art. r84. Nlo pó de provar-se por 
testemunhas a revogação de um testamento e só por meio de revo
gação ·esçripta com solemnidades, revestida de fórmas testamentarias. 

(n6) Si é admissivel o direito de accrescer na jurisprudencia 
.-patria, é questão controversa. Sustentam uns que o direito de ac
.crescer doo; Romanos n:io tem uso entre nó>; assim o entendem Gou
veia Pinto, Trat. de Test. e Succ., cap. 4r, nóta za e Mello Freire, 
Instit. de Dir. Civil, § 23, e sua nóta ao tit. 7° do livro terceiro, 
sem distincção de exclusão desse direito quanto a heranças e legados. 
Dessa opinião é o illustre jurisconsulto e juiz Carlos Ottoni, {Apon
tamentos de Magistratura, verb. direito de accrescer, pag. rr8), di
zendo que pela nossa legislação foi expressamente repdlido o direito 
de accrescer; que a lei de r8 de Agosto de q ·69, no seu preambulo, 
.excluiu as leis imperiaes que tiveram por fundam~nto superstições 
proprias da gentilidade; que a lei de 9 de Setembro de 1769 pro
nuncia a mais formal condemnação do jus accrescendi, dos princípios 

:Supersticiosos dos romanos e assim aquelle de que ninguem pode 
morrer pró parte testatus, e pró parte intestatus; que o Decreto de· 
q de Julho de 1778 confirmou essa condemnaçio; pois, derogando 
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§ 315 

Só haverá direito de accrescer para os collegatarios: 
l" Quando foram. conjunctame·nte nomeados, con j une tos 

'i'e et ver bis e re tantu,rn e não ver bis tantum; (117) 

vanas dtspostções dos S 1 a ro, r8 a zo e 27 a zg, declara, ficando 
tudo o mais que se contém na sobredita lei, em seu vigôr e obser
vancia; que por obediencia ao preceito da lei de 9 de Setembro de 
1769 que manda favorecer de preferencia a successão natural, deve 
ser repellido o direito de accrescer. Correia Telles, na sua Theoria 
da Interpretação da Lei da Bôa Raz~ o , nóta 78, diz: «Si a regra não· 
se poder morrer em parte testado e em parte intestado é filha da 
má logica dos Romanos, se deve banir tambem o direito de accrescer,. 
deixando aos herdeiros ab intestato a consolação de aproveitarem 
o que os herdeiros escriptos e legatarios não querem>>. Outros excluem 
o direito de accrescer somente quanto ás heranças, e o admittem 
quanto aos legados; sendo desta opinião Lobão, Dissert. sa ás Ac- . 
"ões Summa:ias, § 30, nóta, e Conselheiro Ramalho, Instit. Orph., 
§ 49· Outros acceitam o direito de accrescer quanto ás heranças e· 
quantos aos legados, assim Coelho da Rocha, § 697, pag. 550 e 
nota gg, pag. 737, dizendo que as leis romanas, com as quaes se 
conformam os codigos modernos, admittem esse direito assim nas 
heranças como nos legados, não pelo fundamento nos princípios su
persticiosos dos romanos, mas sim porque, permittida pelas leis a 
liberdade de testar, é consequente. cumprir-se a vontade do testador, 
expressa ou presumida, em tudo quanto não offender a razão; que· 
se das palavras da disposição se deprehende que a vontade do testador 
foi deixar toda :t herança ou legado aos nomeados conjtmctammte, 
não se pó de dizer injusto que a parte que falta accresca ás outras. 
Ramalho entende que M~llo Freire e G. Pinto têm razão para excluir 
o direito de accrescer quanto· ás heranças, pois, o direito romano se 
baseava na indivisibilidade da herança e principio supersticioso de 
não se poder morrer parte testado e parte intestado; mas não quanto 
aos legados, pois o argumento da vontade do testador presumindo-se 
em favor dos herdeiros ab i?Ztestato e no caso de duvida dever ser 
preferido o herdeiro ao legatario, não prevalecem, sendo muitas vezes. 
mais favorecido por direito o legatario que o herdeiro. (Liz Teixeira, 
Commen t. ás Inst. de Mello Freire, Jiv. III, tit. VII, § 2 3, pag. 4 7 5). 
Quando o testador colligou os legatarios, nomeando successores ou-
substitutos, tollitur qur;estio. ·, , 

( II 7) Quando se trata de direito de accrescer, se deve suppor· 
que uma mesma cousa inteira foi legada conjunctamente a :nmtos e 
que, entre os legatarios, uns acodem para recebe~em o benefic10 do le
gado e outros faltam, ou pelo facto de fallec1mento ante:_s do tes
tador, ou por nullidade do legado quanto ~ elles, revogaçao ou ca
ducidade, casos em que as partes dos que faltam accrescem áquelles 
collegatarios que ficam. Assim, si o testador disse~: - «Eu lego· 
minha casa a Pedro e a Paulo . conjunctamente»; e s1, por exemplo, 
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2o Consistin.do o legado em causa indivisível (Art., 
1045, Cod. Civil Fr.; Dig. Port., C. Telles, art. 1745; Lobão 
Diss. 10" ás Aec. Summarias, § 20); 

Paulo morrer antes do testador, sua parte accresce á d~ Pedro que ficará 
com direito a toda casa. Para que haja Jogar ao direito de accrescer 
aos collegatarios, é preciso que a cousa seja legada toda ella-toda 
inteira, a cada collegatario; que cada um seja ao menos chamado 
eventualmente a receber a causa toda inteira;é preciso, em outros 
termos, que haja solidariedade de vocação ou nomeaçã-o entre todqs 
-os collegatarios. Quando esta solidariedade de vocação existe (o que 
póde resultar da vontade expressa ou presumida do testador), si 
todos os legatarios acodem a receber o legado, deve se operar entre 
e!les a partilha da causa, pois que é impossível dal-a toda inteira a 
-cada um, bem que cada um seja legatario do todo: o concurso de 
diversos collegatarios traz necessariamente a partilha da causa com
muro, concursu partes fiunt Si um dos collegatarios falta, quer por 
motivo de caducidade do legado, quer por motivo de nullidade ou 
revogação, haverá um comparte de menos; e se todos fazem fa.lta 
menos um, o direito deste ultimo, não terá mais em .face nenhum 
direito rival; póde exercer seu direito em toda a plenitude, e a to
talidade da cousa lhe pertence. O direito de accrescer tem por base 
a vontade do testador, e, na ausencia della expressa ou presumida, 
terá lugar a applicação do direito commum, passando aos herdeiros 
ab intestato o legado caduco. Si o testador manifesta sua vontade 
-expressa não lia difficuldade. Assim se, por exemplo, o testador dis
ser : a parte dos collegatarios que fizerem falta accrescerá aos outros 
-ou se disser que o legado lhes é feito conjunctammte, não ha duvida 
a respeito do direito de accrescer. Acontece, porém, que a vontade 
do testador é duvidosa e então se deve interpretai-a attendendo-se 
á formula do legado, devendo-se distinguir legatarios coajunctos re 
~~ z'e1·bis, re tantum e verbis tanfum. No primeiro caso, quando uma 
mesma causa foi legada por uma mesma disposição; assim se o tes
tador diz: <<Eu lego a minha casa A-a Pedro e Paulo» dá-se a conjunc
"ão re porque a mesma cousa foi legada, e conjuncção verbis, pois 
os legatarios foram comprehendidos na mesma disposic;ão. A parte 
que ficar vaga de Pedro passará a de Paulo que ficará dono de toda 
casa. No segundo caso, de legatarios conjunctos re tanium, na hypo
these da mesma causa legada por disposivões differentes, dá-se ainda 
-o direito de accrescer. Assim nesta hypothese diz o testador: «Eu lego 
a min!ta casa A-a P edro» e lógo depois em verba distincta diz: «Eu lego 
a minha casa A - a Paulo)) , neste caso, ha a conjnncção re, pois a mesma 
cousa foi legada, mas não verbis, pois diversas são as verbas. Em 
fim, na terceira hypothese, ha a conjuncção verbis tantum quando o 
testador assignou a cada um dos legatarios sua parte na casa le
gada, por ex: dizendo: «Eu lego miu/;a casa A-a Pedro e Patelo, a 
cada um por metade>>. Nesta hypothese são fracções da mesma co usa 
que foram legadas a cada legatario e não a mesma cousa inteira ; 
da-se a conjuncção verbis, non etiam re. Nesta ultima hypothese não 
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3° Quando tal direito fôr expressamente concedido 
pelo testador. (T. de Freitas, Test., § 382). 

§ 316 
Os leg·atarios, que houverem o accrescido, succed~rão 

em todos os direitos, encargos e obrigações que ca~ena~ 
áquelle que não quiz ou não poude receber a de1xa, s1 
a houverem acceitado. (Cod. Civil Port., art. 1855 ; Cod. 
Civil. Italiano, arts. 882, 883 e 887). (118) 

CAPITULO XXVII 

CEMITERIOS 

§ 317 

Como consectario do decreto do Governo Provisorio 
da Republica, no 119, de 7 de Janeiro de 1890, letra A, que 
ha dtret~o de accrescer (V1de arts. 1044 e 1045 do Cod. Civ. Fr.). 
Quando a assignaç~1 o de partes não é feita de· modo principal e dis
positivo como acaba de ser dito pelo testador ; quando a assignação 
é relativa somente á execução do legado, é accessoria e regulamentar; 
assim no ca~o do testador dizer: a Eu Lego a Pedro e Paulo a mittha casa 
A,-para que partilhem por metade>>, ha controversia, sustentando B. 
Lacantinerie (vol. II, n° 663) que, na especie, ha legado de toda cousa 
a cada legatario, indicando o testador somente as proporções que de
verão ser observadas na partilha, assim tambem o declarando o Cod. 
Civil Italiano, art . 881. Pothier opina em contrario (vol. 8o, n0 351), 
dizendo que o testador na especie legou a metade da osa a cada 
um legatario, a qual será effectiva pela partilha. Sobre direito de 
accrescer, vide B. - Lacantinerie cit., vol. li, n. 66o a 668; Pothier 
vols. I, n. 145 a 149 e VIII, n. 340 a 355; Cod. Civil Port., arts. 
1852, r853, r854 e r855; Cod. Civil Italiano, arts. 879 a 887. 

(u 8) E' possível que o legado, tornado caduco, esteja gravado 
com encargos; o collegatario em proveito do qual se deu o accres
cido, será obrigado a taes encargos, ou por outra, o accrescido pas
sará cum onete ou sine omre? Baudry-Lacantinerie entendem que 
o encargo deve passar com o accrescido, porque, embora, haja soli
dariedade na cousa legada, o encargo é imposto ao legado e não ao 
legatario, e que o legatario, a quem deve passar o ac~.:rescido, póde 
renuncia-lo, si n:1 o quizer supportar o onus (Vol. li, n° 667 - Cod. 
Civ. Port., arts . I85S e 1856 - Pothier, vols. I, n° J46 e vm, n° 
355). Bugnet diz que se deve distinguir encargos pessoaes e reaes. 
Sobre o direito de accrescer quanto a usufructo de cousa legada
vide Lacantinerie citado, pag. 142, n° 668- Pothier, vols. I, n° 148 
e 8o, n° 352 ). O direito de accrescer n~o póde se conceber desde 
o momento que todos os collegatarios se apresentam á partilha da 
cousa legada e tenham acceitado o legado e o adquirido, vindo · a 
falta delles collegatarios a realisar-se depois da acceitação. 
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declarou a separação da Igreja do Estado, foi instituída 
a securalização dos cemiterios pelo Decreto, n" 789, de 27 
de Setembro do mesmo anno. 

§ 318 

Compete ás municipalidades a policia, direcção e ad
ministração dos cemiterios, sem intervenção ou dependen
cia de qualquer auctoridade religiosa; não podendo ellas, 
no exercício desta attri buição, estabelecer distincção em 
favôr ou detrimento de nenhuma egreja, seita ou confissão 
religiosa. 

§ 319 

Os cemiterios, 6ra pertencentes a particulares, a irman
dades, confrarias, ordens e congregações religiosas, e a 
hospitaes, são por elles ou continuam a ser administrados; 
mas sujeitos á inspecção e policia municipal. (119) 

§ 320 
Estão prohibidos os cemiterios particulares. 

§ 321 

As corporações religiosas devem ser mantidas no 
domínio e posse dos cemiterios que lhes pertencem e que 
já existiam ao tempo da promulgação da lei que separou 
a egr~ja do Estado, 

A intervenção da autoridade religiosa só é prohibi
da na administração dos cemiterios civis creados em 
virtude do Decreto n.o 789 de 27 de Setembro de 1890. 

(II9) Ao tempo da lei. Transcrevemos o Decreto n. 789, de 1g9o 
e bem assim as disposiçoes referentes ao assumpto , reproduzindo 
o que havia e existe a respeito, antes e depois desse decreto de 
securalisação. As Camaras Municipaes, antes da securalisação, sobre 
o estabelecimento dos cemiterios, conferiam com a autoridade eccle
siastica do lugar, na forma do art. 66 § 2 da Lei de I de Outubr . .) 
de 1828 e com esse direito se conformava o Decreto n° 281 2 de 
3 de Agosto de 1861 sobre os cemiterios publ icos e particulares do 
Rio de Janeiro, tornado extensível aos cemiterios das provir.cias 
pelo Aviso de 5 de Julho de 1871; impondo o Decreto n° 3316 de 
11 de Junho de 1887 aos parochos a obrigação de remetter á se
cretaria de estado dos negocios do imperio mappas estatísticos de 
obitos durante os trimestres de Março, Junho, Setembro e Dezembro 
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de cada anno. O parocl10 tinha o jus stpulturas dandí inherente a 
seo cargo, os enterramentos dependiam do sepulte-se do parocho como 
elo visto do delegado e certidao civil do registro de obito. A respeito· 
davam-se conflictos . entre ,as CamíJ.ras e Paroc)10s a respeito do -
sepulte se - a respeito da area destinada aos catholicos e profana-· 
ção da area para os acatholi<ws, negando-se as Camaras a fazer essa 
discriminação i assim, em x887, a Camara Municipal da Conceição· 
de Itanhaem foi accusada por não querer fazer a discriminação das. 
areas no cemiter.io publico, dando lugar ao officio de 10 de Agosto 
do mesmo anno do Visconde do Parnabyba ao Bispo Diocesano."·O· 
actual Presidente da Republica, quando Governador deste Estado, 
antes do decreto da securalisação expedio o seguinte officio que 
reprodusimos na summa ;-«Officio de 18 de 1'\bril de 1890. Que,. 
em quanto não fosse promulgada a lei de securalisação dos cemiterios. 
devia subsistir a legislação anterior e os usos e costumes da egreja 
catholica em relação aos fieis de sua religião. Que não estava abo
lido o sepulte-se parochial para os catholicos, nos cemiterios catho
liços e nem as municipalidades tinham competencia para determinar· 
a suppressão. Que nos cemiterios municipaes, os enterramentos podião· 
ser feitos independentemente do sepulte-se parocltial para os catho
licos i mas nos cemiterios catholicos como nos. acatholicos, em quanto 
nliO fossem securalisados por lei geral, deviam prevalecer as prescrip
.<;ões estabelecidas pelas respectivas confissões religiosas, ficando á 
consciencia dos fieis a observancia das mesmas, sem interveoç lo· 
alguma do poder civil. Ao Vigario de Taubaté dirigia-se a seguinte 
portaria: - Palacio do Governo do Estado de São Paulo, 6 de 
Fevereiro de 1890.- Respondendo á consulta que fizestes em vosso· 
officio de 24 de Janeiro ultimo, si pOde o conselho de Intendencia 
Municipal, considerar a parte sagrada do cemiterio dessa cidade, 
corno destioada aos ca~lwlicos, e, portanto, sob a jurisdicção do 
parocho i e si, uãO querendo o concelho de Intendencia assim con
siderai-a, deve retirar-se· a cruz de modo a se poder fazer publico: 
que o cemiterio está zn totum secularisado, e perdeu a sagração ou 
benção i tenho a declarar-vos que, emquanto não fór publicado o 
decreto sobre securalisação de cemiterios, deve permanecer o sfaftt 
quo estabelecido pela lep:islaçfi.o vigente. - Saude e fraternidade. -
Prudente J de Jlforaes Barros.•> 
· Veio o Decreto da securalisação diminuir, mas não extinguir 

confiictos, e para prova estiio no fóro deste Estado e Par&ná os pleitos 
sobre a posse dos cemiterios existentes quando se promulgou a lei 
da securalisação. E' ioteressante a leitura da .Consulta do Conselho 
de Estado de 4 de Fevereiro de r870 provocada pelo facto de ser 
negada sepultura ao infeliz suicida David Sampson pelo vigario geraL 
e governador do Bispado do Rio e que deo iugar ao Aviso .Circular 
de 21 de Abril de 1870 recommendando aos Bispo~ das D1oceses a 
profanação de parte da area benta dos cemiterios para que nelles 
houvesse espaço em que pudessem ser enterrados aquelles a quem 
a Egreja Catholica não concede sepultura em sagrado . Por extensa 

14 Leis ProveidiLoriu 
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deixamos de transcrevel-a. Transcrevemos o Decreto da securalisação 
e Aviso do Ministerio da Justiça e Negocias Interiores; de II de 
Março de r893, reguladores hoje da materia. 

MINISTERIO DO INTERIOR 

DECRETO N. 789 DE 27 DE SETEMBRO DE 1890 

Estabelece a securalisaç!io dos cemiterios 

O generalíssimo Manoel Deodoro da Fonseca, chefe do governo 
:provisorio constituído pelo exercito e armada, em nome da nação, 
c!ando cumprimento ao disposto no art. 72, § 5° da constituição 
;publicada com o decreto n. 510 de 22 de Junho ultimo, decreta: 

Art. 1° Compete ás municipalidades a policia, direcção e ad
ministra~ão dos cemiterios sem intervenção ou dependencia de qual
·quer autoridade religiosa. 

No exercício desta attribuição não poderão as municipalidades 
·estabelecer distincção em fqvor ou detrimento de nenhuma egreja, 
·seita ou confissão religiosa. 

Art. 2° A disposição da primeira parte do artigo antecedente 
11ã0 comprehende os cemiterios ora pertencentes a particulares, a 
irmandades, confrarias, ordens e congrega<;ões religiosas e a hospitaes, 
·OS quaes ficão entretanto sujeitos á inspecção e policia municipal. 

Art. 3° E' prohibido o estabelecimento de cemiterios particulares. 
Art. 4° Em todos os municípios serão creados cemiterios civis, 

-de accórdo com os regulamentos que forem expedidos pelos poderes 
-competentes. 

Paragrapho unico. Emquanto não se fundarem taes cemiterios 
nos municípios em que estes estabelecimentos eetiverem a cargo de 
associações, de corporações religiosas ou dos ministros de qualquer 
-culto, as municipalidades farão manter a servidão publica nelles exis
tente, providenciando para que os enterramentos não sejão emba
Taçados por motivo de religião. 

Art. 5° Revogão-se as disposições em contrario. 
Sala da sessões do governo provisorio da Republica dos Estados 

Unidos do Brazil, em 27 de Setembro de r89o, 2° da Republi:ca. 
- Manoel Deodoro da Fonseca. -José Cesario de Faria Alvim. 

Ministerio da Justiça e Negocias Interiores. - Directoria do In
terior- Ia secção- Capital F.ederal, I I de Março de 1893 . 

Como consectario do decreto do governo provisorio n. II9 A 
de 7 de Janeiro de 189o, que declarara a separação da egreja do 
Estado, foi instituída a secularisaç 'lo dos cemiterios pelo Dec. de n. 
789 de 27 de Setembro do mesmo anno. 

De accordo com este ultimo acto, fixou-se a cornpetencia das 
municipalidades quanto á policia, direcção e administração dos ce
miterios sem intervenção ou dependencia dequalquer autoridade reli
giosa, não podendo haver distincção em favor ou detrimento de 
nehuma egreja, seita ou confi~são ; prohibio-se o estabelecimento de 
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Provada, portanto, a pósse das egrejas sobre seus 
·c emiterios, exercida pelos respectivos fabriqueiros; i,"hã
vendo turbação por parte da municipalidade, deve ser 
.-concedido o mandado de manutenção; e, tratando-se desse 
interdicto, ;não tem l ogar a discussão de dominio. 

(Accordarn do Trib. de Justiça ele S. Paulo, de 24 de 
Maio de 1895, na app. civel, n° 611, de LençóeR, appel

:J.ante o Fabriqueiro ela Matriz e appellada a Camara Mu
nicipal. (Gaz. Jurídica elo Estado, })ags. 106 a 109). 

s '.)22 J;'<'il!l!ill 
t} o :1.-i;~;!;ij 

Compete ás Camaras do Estado deliberar sobre os 
.cemiterios e serviços ele enterros organisando os respec
-t ivos regulamentos, em que deixarão livre a todos ós 
,cultos a pratica de ri tos ·religiosos, desde que não offen-

cemltenos particulares; mas respeitada a existencia dos entã õ"'~p~
tencentes a irmandades, confrarias, ordens, conllregações e particu

' lares, os quaes ficaram todavia sujeitos á inspecçiio e policia muni
cipal, foi mantida a servidão publica nelles estabelecida, 

Posteriormente a Constituição Federal, no art. 72 § 5°, con
sagrou o mesmo principio geral, dispondo que os cemiterios teriam 
caracter secular e seriam. administrados pela auctoridade municipal, 

·ficando livre a todos os cultos religiosos a pratica dos respectivos 
ritos em relação a seus crentes, desde que não offendam á moral 
;publica e é.s leis. 

Quanto ao districto federal, mais ta rde, a lei de sua organisaçao 
·municipal n. 85 de 20 de Setembro de r892 , entre as funcçoes legis
lativas que deverão ser exercidas pelo conselho deliberativo, tambem 
prescreveu no art. r 5 § 2 r, a de prover sobre a instituição e admi

'nistração dos cemiterios e sobre o serviço funer:uio, sendo, porém, 
·vedado ao conselho conferir monopolio ou privilegio. 

A' vista do exposto, é fúra de duvida que o ministerio a meu 
,cargo não púde mais tomar conhecimento de pretençrto ou reclamação 
que neste assumpto lhe seja presente, e, como algumas lhe tenham 
sido endereçadas ultimamente, cabe-me declarar-vos, para os fios 

·Conveni_entes, que os actos que :regulavam a materia sao: quanto aos 
.cemiterios publicc.s desta capital á ca~g.:> da irmandade da Santa Casa 
.da Misericordia, serviço de enterro e taxas funerarias, os Decrs. ns. 
2812 de 3 de Agosto, 2851 de 27 de ~ovembro de r86r e os de 
ns. 583 de 5 de Setembro de r8so, 842, e 843 de r6 e r8 de Ou
tubro de 1851 e outros, que todos se acham colligidos no folheto 

j unto. 
Saude e fratern idade. - Ft171a?Jdo L obo. - Ao Sr. prefeito do 

-distticto federal. · 
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dam á moral publica e ás leis. (Arts. 53 e 14 da Lei, n"" 
16, de 13 de Novembro de 1891 e 12 § 9 letra u do De
creto, no 36, de 29 de Julho de 1892). 

No districto federal compete ao Conselho Municipal' 
prOVllr sobra a instituição e administração dos cemiterios 
e sobre o serviço funerario sendo-lhe vedado oonferir mo-
nopolio ou privilegio. 

(Art. 15 § 21 da Lei, no 85, de 20 de Setembro de· 
1892). (120) 

~ 323 

Os cemiterios terão caracter secular, ficando livre a 
todos os cultos religiosos a pratica dos respectivos ritos
em relação a seus crentes, desde que não offendam á 
moral publica e ás lei e serão administrados pela aucto
ridade municipal. (Art ·. 72 § 5o da Constituição Federal 
e 57, IV, letra f da Constituição Política elo Estado ele
S. Paulo, de 14 de .Julho de 1891 ). 

'S 324 

O~ ccmiterio e enterramentos estão sujeitos, no Estado 
de S. Paulo, ás posturas munici paes e ás disposições do 
Codigo anitario, capitulo :S:.XIV e XXV. Vide Decreto, 
no 233, de 2 de Mat·ço ele 1894 para execução do art. 3° 
da I ei, n" 240, de 4 de Setembro de 1893 e art. 7° § 2 do
Decr. , n° 394 de 7 ele Outubro de 1896. 

(120) No D ireito, vol. 6z n. 3-de 15 de Fev. rle 1893, pags. 
352 a 355, se lê a sentença do juiz de direito da comarca da Lapa 
(Estarlo do Paraná) , sustentando que o parocho , como represen
tante dos direitos e interesses de sua egreia e accumuhndo as func
ções de fabr iqueiro, é parte legitima para mover em juizo acção de 
torp nova relativa á administraçlo, gozo e posse de cemiterios quando 
óbras da fé, devoçâo e piedade dos fieis. Quando esbulhado dessa 
pósse, deve ser a ella restituído. Essa posse não exclue a inspecção 
e policia attrib uidas por lei ás municipalidades (Acc . do Sup. Trib. 
de Justiçl do Paraná, de ro de J aneiro de 1893, confirmando a 
sentença; e vide Direito, vol. 6o, á pag. 574-) Na Italia os cemite
rios deixaram de ser dependencias das egrejas, estão subordinados 
ás Jrmtas Municipaes, sem ingerencia da inspecção da auctoridade 
ecclesiastica . (Cezare Olmo, Dir . Eccl. Italiano yjgente, § 62 , pag. 102). 
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CAPITULO XXVIII 

lMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS 

~ 325 

A taxa de heranças, leg·ados e doações cansa-mortis 
-.é devida ao Estado pela tran~missão de ·propriedade plena 
ou usufructo por titulo de successão legitima ou testa
.men taria, de bens situados no Estado. ( Al vs. de 17 de 
.Junho de 1809, §§ 8° e 9' e de 2 de Outubro de 1811; 
Regul., no 2708, de 15 de Dezembro de 1860; art. 19 da 
Lei, no 1507, de 26 de Setembro ele 1867 ; Decreto, no 4355, 
·de 17 de Abril de 1869 ; Decreto, nn 5581, de 31 de Março 
·de 1874, mandado vigorar no Estado de S. Paulo pelos 
arts. 7 e 17 § 1 o da Lei Estadoal, n . 15, de ll de Novembro 
·de 1891; art. 32 do vigente Regul. Estadoal, n° 355, de 
14 de Abril de 1896, autorisado pelo art. 21 da Lei, no 
118, de 3 ele Ülltubro ele 1892). 

§ 326 

O imposto de transmissão ca·usa-mO?'·tis recae sobre 
•os bens immoveis, moveis e semoventes existentes por 
·occasião da abertura da successão, ainda que no Estado 
não fosse domiciliado o defuncto. (Art. 33 § 1 o do cit. 
Reg·ul. Estadoal, n" 355, de 1896). 

§ 327 

A quóta do imposto será d.eclu si ela pela forma cons
-tante da tabella annexa ao cit. Regul., no 355, de 1896 
::sobre a importancia liquida da herança ou leg·ado, cons
tante das avaliações dos inventaries. 

A tabella é a seguinte: (121) 
---

(rZI) A tabella annexa ao Regulamento que acompanh~ o De
·creto n° ss8r de 31 de Março de !874, foi alterada pelo art . I7 
da Lei d'Orçamento do Estado de S. Paulo, n° 239 de 4 de Se.tem
ibro de r893, na parte que se referia á transmissão cawa-111órtis. 
_.Actual mente vigóra a tabella tran5cripta supra (n° VII, ultima parte 
do Reg., n° 355, de 1896). Do producto do imposto de h~ranças e 
Jegados arrecadados fóra da capital, se deduz 3 r/2 % (tres e meio 
]pOr cento), um e meio por cento para os Coliectores, r 0

[ 0 para o 
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T?'(fJilS?nissão po1· tit~tlo successivo ou testamentcwio 
Em linha recta, sendo herdeiros nec6ssarios 112 °1

.,. 

Em linha recta, não sendo herdeiro necessarios lO •; ... 
Entre conjuges, por· testamento lO •(,. 
A irmão , tics irmãos dos paes, tios irmãos dos 

avôs sobrinhos netos de irmãos 
Entre os mais parentes até o decimo gráu 

taclo por direito civil 
Entre conj uges ab-intestato 
Entre extranhos 

con-

Legados e heranças que tiverE~m de sahir do 

15 "/,. 
15 °/o 
20 °/n . 

paiz, além das taxas devidas mais 5 "/ ... 
Sobre o valor dos bens a que refere-se o art. 69, 

§ unico 20 "1,, 

Legados de que trata o art. 33, § 3." 5 " 
Pagam ainda as heranças e legados o imposto addi

cional de d z por cento (Arts. 13 da Lei Estadoal, n• 15,. 
de 1891 c 13 da Lei d'Orçamento, n" 380, de 23 de Se
tembro de 1895). 

Escrivães das Collectorias e r % para os Escrivães do juizo (Art . 
66 do Decreto cit., de 1896, Officio do Thesouro do Estado rle 2 . 

de Julho do mesmo anno). Do producto do imposto de heraops e 
legados arrecadados na capital se deduz qu1tro e meio por cento, 
sendo um e meio por cento para o r0 Procurador Fiscal, um por 
cemo para o 2° Procurador Fisc1l, p1ra o E'icrivão um por cento 
e para o solicitarlor um por cento, pagos em juizo pelo escriv ão do 
do inventario. Todos os inventarias estão sujeitos ao imposto, pa
gando os herdeiros necessarios, ascendentes e descendentes successiveis 
ab intestato, o imposto de meio por cento e déz por cento addicio 
naes, imposto que substituía o antigo imposto de um decimo por 
cento. Si esses herdeiros necessarios s:to contemplados com legados 
pagam , alem do impo~to sobre a quóta hereditatia , o imposto· 
de 5 o/ 0

. (Art. 33 §§ 2° e 3° do cit. Regul., n° 355, de 1896). 
Sobre dever ser fetto inventario juriicial no caso de haver interessado;; 
herdeiros necessarios em linh'l. recta, transcrevemos os seguintes of
ficio.; da Secretaria dos Ne!{ociu~ ria Justiça. 

Ao~ juizes de direito c! o E-;tarJo foi dtrigida a seguinte circular: 
uSecr~tarifl. dos Negocio~ rl.a Ju<;tÍç<.-S. Paulo, I7 de Julho ele 

r8g5. - r.a secção.-N. 885.-Sr. dr. juiz de rlireiro da com3.rca de ... 
Attendendo ao que me representou o secretario da Fazenda, em 

offi cio n. 49 de 1 r do corrente mez, ácerca do facto de n:io ser 
ouvida a Fazenda do Estado nos inventarias e partilhas, cujos qui-
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§ 328 

Sãó isentos do pagamento do imposto: 
l." As heranças e legados de propriedade ou uso-fructo· 

deixados ás Casas de Miserir.ordia do Estado, para auxilio· 
dos respectivos hospitaes. 

2." Os premios ou legados deixados aos testamenteiros
até a importancia da vintena. 

3." As heranças ou. legados não excedentes de cem 
mil réis, não comprehendendo-se nesta disposição as quotas 
he1·editarias. 

4.0 Os legados e heranças da pr·opriedade litteraria 
ou artística. 

5.0 Os legados e heranças deixados ao Estado e aos. 
municípios. 

nhões hereditar~os estão sujeitos ao imposto de 112 °[0 de que trat'l . 
o art. I7 da le1 n. 239 de 4 de Setembro de r 893, em vez do de 
I[10 % que anteriormente era devido pela transmiss !o de proprie
dade «causa mortis», recommendo-vos que determineis sempre a. 
audiencia do -representante fiscal, naquelles processos, ainda mesmo. 
que só .hajam herdeiros necessarios. 

Saúde e fraternidade.-João Baptista de Mello Peixoto,. 
(Circular no D. Official de 2 7 de J uI h o de I 89 5). 

Secretaria dos -. Negócios da Justiça, ra ·secção - n. 1147- S. 
Paulo, 7 de Novembro de r895-Ao sr. dr. jUiz de direito da co-· 
marca d.e S. Bento do Sapucahy- Conforme decidiu o dr. secretario· 
da Fazenda, em aviso de 30 de Outubro findo , em solução á con
sulta do V03SO officio de 19 do referido 'mez, sobre o assumpto de· 
que trata a circular que dirigi aos juizes de direito do Estado, sob· 
n. 855 de I7 de julho ultimo, vos declaro, ~m relação á primeira 
parte da consulta, que acha se ella resolvida pelo art. 7.0 do decretÓ• 
n. 2708 de 15 de Dezembro' de x8·6o (em vigor pelo decreto n. 
ss8r de 3I de Mar<: o de r874 art. 44 e lei n . rs de li de No
vembro de r 8g r, art. 7 S r.0 ) a qual estabelece que todos os bens, 
cujos herdeiros e legatarios houverem de pagar imposto, serão in-· 
ventariados, avaliados e part ilhados com audiencia do representante· 
fiscal, podendo effectuar-se amigavelmente a partilha dos mesmos,. 
satisfe ito previamente o imposto devido á Fazenda; e em relação ác 
segunda parte, q1:1e os represent;mtes fiscaes não têm emolumentos 
nos inventariüs, pois que s~ o sufficientemente compensados com a 
porcentagem que percebem pela arrecadação dos impostos, notando· 
mais que hoje todos os inventarias est:'io sujeitos ao imposto de trans
missão de propriedade causa mortis, com -a taxa _- do 1/2 o/0 que
substituio o antigo sello de quinhão hereditario de · r/ro %-Saúde
e fraternidad e. - João Baptista de Mello Peixoto. 



-216-

6.0 Os legados e heranças deixados a estabelecimentos 
.de instrucção a juizo do governo. 

7.0 Os legados e heranças que gozarem de isenção 
por lei especial. 

8.0 Os legados e heranças consistentes em apolices fe
.deraes ou estadaes. 

9." Os seguros de vida. 
(Art. 42 do Decret0, no 355, de 1896). 

§ 329 

Todas as herauças ou sejam de testamento, ou ao in
.testato, cujos herdeiros ou legatarios tiverem de pagar 
imposto, serão inventariadas, avaliadas e partilhadas ·com 
audiencia 'do procurador fiscal rio Thesouro do Estado, na 

.com~J,rca da capital e dos respectivos representantes nas 
-outras comarcas. 

A partilha dos bens poderá effectuar-se am·igavel
mente, satisfazendo previamente o impo!ito devido, no 
.caso de serem todos os herdeiros maiores. (Art. 43 e § 
unico do Regul., n° 355 citado). 

§ 330 

A taxa de heranças e legados deduz-se do liquido 
·que fica, depois de çleduzidas as dividas passivas legali
sadas e reconhecidas, despezas e outro::; encargos; co
brando-se o imposto lógo que se possa liquidar directa
mente pelo inventario em qualquer estado delle, ou esteja 
liquida pelo testamento a sua importancia. 

§ 331 

O imposto das heranças e legados recae sobre todos 
·OS bens, qua:quer que seja a sua natureza1 moveis, semo
ventes ou immoveis, direitos e acções, comprehendidos 

·OS títulos de fundos publicas ou acções de CCJmpanhias ou 
sociedades estrangeiras, comtanto que tenham pertencido 
ao defunto no momento de sua mórte. 

Exceptuam-se os bens im!!!oveis, moveis e semoventes 
:situados em paiz estrangeiro ou em outro Estado. 
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§ 332 
E' .calculado o imposto pela lei em vigôr ao tempo 

do fallecimento elo inventariado, qualquer que fôr a epoca 
em que venha ser pago (Souza Bandeira, Novo Procurador 
dos Feitos, § 310, pag. 192 e nóta 327; Direito, vol. 29, 
pag. 354; art. 64 do Decreto, no 355, de 1896) (122) 

§ 333 

· De conformidade eom a legislação em vigôr o imposto 
devido ao Estado deve recahir nos bens existentes no 
Estado e não fóra delle; e, se ha bens fóra, a avaliação 
se póde deprecar com citação do representante do Estado 
respectivo. (Officio do Thesouro ·do Estado, de 11 de De
zembro de 1893, dirigiclo ao Collector de Guar'atinguetá). · 

§ 334 

Na existencia de bens situados no fôro do inventario 
e fora em outro município fiscal, o ~mposto é pago no 
inventario iniciado no domicilio do inventariado, sendo 
-os bens somente avaliados fóra por deprecada. 

(Ordem no 4, de 13 de Janeiro de 1887). 

§ 335 

O valor dos bens para ·pagamento do irnpos.to será 
·O do tempo em que o imposto se tornar exig·ivel. (Art. 
41 do Reg., no 355, de 1896). 

§ 336 

O augmento de valor que tiverem os bens desde a 
morte do testado ou intestaclo até a epocha do pagamento 
-do imposto será attenclido a favór da Fazenda elo Estado 
para clelle se pagar o imposto devido; bem como o será 

(122) O direito do imp0sto do legado ou herança é firmado pela 
epoca do fallecimento em que se abn: a success:·IO e em que, por
tar.Jto, é esta adquirida, como resolveo o Avi~o n° 26, de r6 de Fe
vereiro de 1848,· e nã.o deve ser q.lculado pela data do inventario 
e partilha. V1de Ordens do Thesouro Nacional n.0 34, de r849; n° 
133 de r851; n° 71 de 1863; 14 de Dezembro de 186o; 21 de 
Julho de 1866 e 12 de Janeiro de 1871; Perd. Malheiro, Consultas 
Jurídicas, pag. 252. 
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em prejuizo da mesma Fazenda a perda do valôr no caso 
de ruína t otal ou parcial dos bens de que se compuzer 
a herança. ( Ord. n° 163, de 12 de Outubro de 1850; art. 
51 do Decreto no 355 citado). 

§ 337 

A favór da Fazenda do Estado, por determinação do 
Secretario da Fazenda e conforme a circumstancia, pode1 -
se-á cobrar os juros desde que se completa um anno depois 
do fallecimento do testado ou intestado, sem que se tenha 
pago imposto, salvo si na ft~rma da legislação em vig·ôrr 
o tempo p~ra o cumprimento do testamento fór maior 
que o da conclusão do inventario prorogaclo, ou si a ter
minação não tiver logar por qualquer causa justa a juizo 
do mesmo secretario. (Ordem de 15 de Fevereiro de 1887, 
art. 52 do Decreto, n" 355, de 1896). 

§ 338 

No caso de legados e. h~,ranças em usufructo para uns 
e nua propriedade para outros, o imposto de transmissão 
é cobrado do usufructuario lógo, .na forma do art. 67 do 
Regul., nQ 355, de 14 de Abril de 1896; devendo o do pleno 
domínio da propriedade ser pago pelos leg·atarios ou her
deiros, quando entrarem na posse da herança ou leg·ado 
(Ordem, n° 456, de 17 de Junho de 1869 ; Officio do The
souro do Estado, de ll de Dezembro 1893, ao Collector 
de S. José dos Campos). 

Nos usufructos o imposto é calculado sobre o pro ·
ducto do rendimento de um anno multiplicado por tantos 
quantos forem os de usufructo, nu-nca excedendo de cinco. 

§ 3:39 
No caso de fideicommisso, de herdeiros ficluciario e 

ficleicommissario, este sà paga o imposto quando entrar 
na posse elos bens, quando estes passam do domínio do 
fiduciario para elle ficleicommissario seo successor, deveú
do, porém; lógo pagar o herdeiro flduciario. (123) 

(123) O fiduciario e o fideicommissario pagam o imposto cor
respondente ao gráo de seo parentesco com o testador, sendo, po-
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§ 340 

Os filhos de . pai ou mãi qu.e passar a segundas nup
cias, e succederem em bens hereditarios ele irmão preele
funto (Ord., liv. 4", tit. 91, § 2•), são sujeitos ao imposto 
como irmãos. (Art. a•, § 3.•do Decr. n. 2708; A v. de 13 de· 
Janeir0 ele 1854; art. 3•, § 3• do Regul. Prov. de S. Paulo· 
ele 24 de Maio ele 1865 arts. 7• do Decr. n. 5581 de 1874-
36 do Decreto Estadoal n. 355 ele 1896). 

rém, devido somente o correspondente ao que effectivamente lhe 
couber quando entrar na posse, e quando o fideicommissario apenas 
tiver direito ao que restar, por ser facultado áquelle o direito de 
dispôr. (Ord. n° 289, de 12 de Outubro de 1870, art. 35 do Decr. 
n° 355 de 1896). Nos casos de usufructo e fideicommi sso, findo o 
praso daquelle ou tf:rminada a condiçío ou clausula deste, para que 
a núa-propriedade seja rleYolvicla a quem de direito, é mister que , ' 
em juizo, se v..erifique o facto da extincção. O herdeiro da núa-pro
priedade justifica sua identidade e junta os .documentos necessarios· 
para estabelecer a veracidade da extinçcã.o, v. g, certidão de obito 
do usufructuario, que é o facto o mais frequente. Si não occórre 
duvida , procede-se ao calculo para pagamento dos direitos fiscaes,. 
e, p;1gos estes. declara-se por sentença extincto o usufructo ou fidei
commisso. (Souza Bandeira, Nov. Proc. dos Feitos, nota 333 ao 
§ 315). S<io sempre ouvidos os Procuradores Fiscaes e o Promotor 
Fiscal de Resíduos. E' a causa da extincção do usufructo a conso
lidação do domínio dirécto com o util, em virtude da · venda. (Ord. 
n. 328 de I7 de Julho de 1862) Quando são avaliados os bens em 
inventario promovido pelo fiduciario, não é ouvido o fideicommissario; 
pois, em vida do fiduciario, não tem, segundo a opinião corrente, di
reito adquirido e sim uma spes debitam iri. Torna-se necessaria para 
o pagamento do imposto a distincção do usufructo e fideicommisso. 
No usufructo ha desmembraç'io de propriedade, cabendo a um o· 
usufructo e a outro a nua propriedade. O impo.sto do usufructo é
regulado pelo direito vigente ao tempo do fallecime11to do testador, 
pois desde essa data se effectua a transmissão. Quanto ao fideicommiss? 
o mesmo se não póde dizer, porque no fideicommisso, embora equt
paracto o fictucíario ao usufructuario para certos effeitos, nll.? l~a tal· 
desmembraç'io de domín io, e sim · transmiss.io para o fiductano de· 
propriedade resoluvel, quando outr.a coUSfl não dispõ~ o testador. 
(C. da Rocha, § 7 r8). No entanto deve- se observar que a trans-
missão para o rfideicommissario, embora venha realmente a effectuar
se por morte do fiducÍG.rio, ou verificada a corldição de que ficára 
dependente, toe! avia opera-se pela morte do 'testado ou . intestado, . 
(C· da Rocha, ~ 715), salvo disposiç'i.o em contrario .. E, pots, parece ' 
applicavel áquelle mesmo principio, se outra cousa ni\o é expressa
mente aeterminada, sendo aliás certo que a lei não tem effetto re
troactivo, mesmo em ma teria fiscal (Perd . Math., consultas, pag. 2 54)- • 
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§ 341 

Nos casos de curadoria e successão provisoria (Ord., 
1iv. 1°, tit. ·62; § 38; Reg. do Desembargo do Paço, §50; 
Reg. n. 2433 de 15 de Junho de 1859, art. 47), é exigivel 
{) imposto, salvo o direito de rest.ituicão, apparecendo o 
:ausente. (Decr. n. 2708 de 1860, art. 4°, arts. 8° do DP-cr· 
íil0 5581 de 1874 e 37 do Decr. Estadoal, no 355. de 1896). 

§' 342 

Dos filhos naturaes reconhecidos por escript.ura pu
blica ou testamento, sendo-lhes judicialmente contestada 
a qualidade de herdeiros forçados, cobrar-se-ha a taxa, 
:a que são sugeitos os estranhos, salvo o direito de resti
tuição, quando o reconhecimento fõr confirmado por sen

tença que se tornar irrevogavel. (Decr. n. 2708, art. 3.0 n. 1 
.e art. 4° do Decr. n. 5581 de 1874). (124) 

(124} Não nos conformamos com essa disposição dos regula
mentos fiscaes, e resultantes das Ordens, n° r8o, de I3 de Junho de 
1849 e 24 de Maio de 1859· Basta o reconhecimento por escriptura 
,publica, corno por testamento, para que os filhos naturaes entrem 
na posse dos bens de seus pais, porque a escriptura e o testamento 
são a próva plena da fil iaçio natural, cabendo aos r.econhecidos a 
indísputavel pósse do Alvará de 9 de Novembro de I754- Quem 
:tiver mteresse na successão hereditaria ab itttesfafo de excluir o filho 
natural rec0nhecido em escriptura publica pelo pae, que denuncie a 
:supposta espuriedade para reivindicar-lhe a herança e então prove 
-que é adulterino ou incestuoso. Emquaoto porém, não se tenha assim 
julgado, a escriptura publica de reconhecimento paterno deve ser tida 
por tão efficaz para o fim do Decreto de 2 de Setembro de I847 
como a certidão de baptismo e matrirnonio declarando os paes para 
as successões legitimas. Vide Rebouças, na nóta Ia ao art . 964 da 
•Consolid. das L. L. Civis, combatendo esse artigo que dispõe que 
·OS filhos, reconhecidos por escriptura publica, devem ainda habili
tar-se provando a q\lalidade de simplesmente naturaes, quando fôr 
-contestada essa qualidade, argumentando T· de Freitas com os arts. 
3 n° I do Regul., n° 2708, de I5 de D<!zembro de I86o e 5° do 
Regul. n° 2433 de 15 de Junho de 1859 que dispõe : si os her
deiros forem filhos illegitirnos e houver fundamento para contestar 
a qualidade hereditaria, tarnbern terá Jogar a arrecadação judicial, 
-que cessará sem deducç'l.o de porcentagem, si elles justificarem seo 
·direito certo e indubitavel á herança; proseguindo-se nos ulteriores 
termos della, para serem os bens entregues, a quem de direito per
tencerem, si no.~o fór concludente a justificação. Taes regul'amentos 
importam urna expoliaç<Ío de posse em virtude do Alvará de I 7 54 
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§ 343 

Os legatarios devem pagar a taxa de seus legados 
e não a herança, na forma do Alvar?- d'e 17 de Junho de 
1809, salvo si o testador no seu testamento tiver orcle
nado que se entregue o legado livre da taxa, que será 
então paga por sua terça. (Gaz. dos Trib., de 26 de De
zembro de 1859, no 148; arts. 11 § unico do Decreto no 
2708 de 1860 e 27 § 2.0 do Decreto n" 5881 de i874 e Sent. 
do Supr. Trib. de Justiça, de 12 de Junho de 1875, Rev. 
n ° 8664). ' 

§ 344 

Das deixas e legados commettidos em seg·redo, nas 
cartas chamadas ele consciencia, a taxa será co brada na 
forma estabelecida pela Resolução de 26 -de Julho de 1813 
(Arts. 21 do Decr. no 2708 de 1860, lO, do Decr. n. 5581 de 
1874 e 39 elo Regul. Estadoal n. 355, de 1896). (125) 

e Assento de r6 de Fevereiro de q86. A presumpção é pela filiação 
natural reconhecida por escriptura publica on testamento, e o reco
nhecido tem direito a posse dos bens de seo pai natural até que por 
sentença se destrua o reconhecimento e prove-se ?- espuriedade. O 
Trib. de Justiça de S. Paulo assim julgou na appell. de Bragança, 
appellante Satyro Zotico. O Regul., n. 355, de 1896, não , contem 
essa disposiç'io . 

(125) Em Gouveia Pinto, Trat. do Test., cap. V, § III, nóta 
i?z fine, se lê : - Quando o testador no testamento faz menção de 
certa disposição commettida em segredo a seu testamenteiro em carta 
chamada de consciencia, incluída e appensa ao mesmo t®tamento, 
tal disposição é uma declaração feita em testamento solem'ne, e por
tanto tem validade legal; por ella se commette ao testamenteiro a 
execução da vontade do testador declarada em carta admissivel em 
direito para se não infamar a memoria dos testadores com a solução 
patente de certas dividas de consciencia; seria iníqua e até mesmo 
injusta a interdicção de certos actos semelhantes, na occasião mais 
seria e sisuda, em que o testador consulta os deveres sociaes com 
os da religião e consciencia. No mesmo Direito Romano, onde as 
ultimas vontades erão sujeitas a tanta~ solemnidades em favor dellas, 
forão admittidas semelhantes declarações compatíveis com amplíssima 
liberdade de testar que tinhão os cidadãos; ellas tem seu assento 
nas LL. 38 Dig. de condition, et demonstr. e 25 de reb. dub. Ficou. 
por isso sendo no fóro jurísprudencia admissivel, e rece?ida. a ~e- · 
claras;ão do testador feita nas cartas chamadas de consctencia, JUl-· 
gando·se ellas por cumpridas e executadas com o juramento dos tes-
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ldlucuLc:alú.o no JUIZO de cont~s. como se manifesta das opiniões dos 
escriptores praticas do- raiz. Quando ac; cartas fôrem avulsas, ou dellas 
.se não fizer menção no testamento, nenhuma validade tem, nem me
recem consideraç •o, visto que a sua disposiçã.o nl:l.o foi comprehen
dida no testamento, e não fez parte delle. O meio de evitar a fraude 
.que poderú nascer a respeito da satisfação de legados deve ser o 
mesmo, pelo qual se julga comprida no Juizo de contas a vontade 
do testador; e vem a ser o juramento do testamenteiro para dt:clarar 
si as disposições que lhe forão commettidas em segredo pelos testa
.dores na cartas de con~ciencia são meramente deixas ou legados, ou 
~TestltUições e pagas de dividas de consciencia; no prime;ro caso, 
-devem pagar a taxa; no segundo ser isentas conforme o seu jura
mento. (Resolução de 26 de Julho de r8r3). A nota transcripta é 
a do commentador Conselheiro Furtado de Mendonça . 

Em seguida transcrevemos a Resoluçio de r8r3. 
«As transmissões e acquisições feitas por actos de ultima von

.tade, sempre mereceram protecção das Leis p1ra sua devida e inteira 

.execução, quando ellas por modo claro e não equivoco, manifestam 
-a vontade do testador; mas não basta isto somente, torna-se neces-
-sarios serem revestidas as ultimas declarações de certa prova para 
se reputarem verdadeiras. 
:;· «Essa prova é a solemnidade com que é feito aquelle acto de 
.Última vontade ; de sorte que a vontade do te3tador de qualquer 
-forma explicada e entendida no ltslammlo feito legalm'!nte, tenha 
-o cunho da Lei para seu inteiro cumprimento. 

uDaqui vem que, quando e testador faz meoç1o no testamento 
-de certa disposição commettida em segredo a seu testamenteiro nessas 
-chamadas- Cartas de consciencia,-como incluídas e appensas no 
testamento ; tal disposiçio equivale a uma declaração feita em tes
>tamento solemne, e portanto com validade legal. 

«Por ella se comruette ao testamenteiro a execução da vontade 
-do testador declarada naquella-Carta- admissivel em direito para 
·não infamar-se a memoria dos testadores com a solução patente de 
-certas dividas de consciencia. Seria injusta a interdicção de actos 
-semelhantes na occasi., o mais seria-em que o lutador combilla de-
:vens soâaes com os da relt"giíio e da conscimcia ! 

«No direito commum onde as ultimas vontades estão sujeitas a 
"tantas solemnidades, foram admittirlas taes declarações, por compa-
1iveis com a liberdade amplíssima de testar. 

«Ficou sendo por isso no fóro jurisprudencia admissivel e re
-cebida a declaração do testador nas chamadas-Curtas de Co!lsciP.ncia, 
-julgando-se cumpridas e provadas só pelo juramento dos testaruen-
teiros no Juizo das contas, como se manifesta das opiniões dos escrip
tores praticas do Reino. 

«Quando as- cartas -forem avulsas, ou de/las nlio se faça 
menção no testamento, mnlmma valididade têm, não merecem consi

.deraç"Jo, visto que sua disposiç!to 11ão foi comprehmdida no testamento, 

.e não fez parte d'elle. 
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§ 345 

Nenhuma partilha se julgará por sentença, nenhuma 
nerança ou legado, ai:o.da mesmo de usufructo, poderá 
ser entregue, nem se receberá ou passará quitação, sem 
constar o pagamento do imposto (Alv. de 17 de Junho 
de 1809 §§ 8 e 9; arts. 11, § unico, do Decreto no 2708 
de 1860 e 44 do Decr. n° 5581 de 1874). 

§ 346 

Liquidado o imposto por calculo feito pelo Contador 
·e sobre o qual são ouvidos o Procurador Fiscal antes 
de heimologação e as partes interessadas, o representante 
do Thesouro do Estado requererá que .para pagamento do. 
imposto se arrematem do espolio tantos quantos bens 

«Estabelecidos estes princípios, é claro que não tem lugar a 
exhibição das-Cartas de Comciencia -só porque podem conter li
beralidades e legados, e serem por isso prejudiciaes á taxa legal do 
citado Alvará de 1809. 

Quando se verificar dolo; como no caso apontado pelo Provedor, 
, .então nlto merece tal disposição secreta contemplação alguma, para 
deixar de pagar o imposto e'ltabelecido ; mas só porque um testador 
dispôz por este m9do em fraude das L~is, comprehendel-os todos 
para solfrerem a mesma medida, antes de convencida a . fraude das 
é certamenne jurisprudencia sem apoio em direito, ou em qualquer 
Jegislaçio. 

«Ü meio que parece adequado para evitar a inculcada fraude, 
. deve ser o mesmo pelo qual julga-se cumprida no Juiz das contas a 
vontade do testador ; e vem a ser o juramento dos testamenteiros 
para declarar se as disposições que lhes . foram commettidas em se
gredo pelos testa<;lores nas chamadas - Cartas ·de consciencia, - são 
meramente deixas, ou legados ou instituições, ou pagas de dividas 
·de consciencia. 

«No primeiro caso deve pagar a taxa. 
uNo segundo deve ser isento conforme seu juramento. 
«E' quanto parece dever-se declarar ao Provedor de defunctos 

e ausentes da cidade de S. Paulo. 
«Vossa Alteza Real, porém, mandará o que fór mais justo. 
«Ouvido o Procurador da Coró:t e da fazénda, respondeu o 

seguinte: - Conformo-me com o. parecer do Ministro informante. 
«Ü que tudo visto parece ao Conselho o mesmo que informa 

o Ministro informante, e responde o Deze~bargador Procurador da 
Fazenda. 

ccResolução.- Como parece. Palacio do Rio de Janeiro; z6 de 
Julho de 1813. 
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forem necessarios para completarem a importancia cor
respondente ao imposto. 

Si algum herdeiro ou interessado se offerecer a pagar 
a importancia devida ao Thesouro e effectuar o paga
mento em moeda corrente, dentro de cinco dias, não terá 
lugar a arrematação. 

(Art. 48 e § l o do Decr. Estadoal, no 355, de 14 de 
Abril de 1896). (126) 

§ 347 

Na arrematação de bens para o pagamento do imposto 
seguir-se-ão os termos das excuções fiscaes (A v., no 49 
de 10 tle Abril de 1848; Perd. Malheiro, Proc. dos Feitos, 
§ 433 e n6ta 795; Souza Bandeira, nóta 325, pag. 191 
Decreto no 9.885, de 27 de Fev. de 1888; art. 48, § 2" do 
Decreto Estadoal, n" 355, de 1896). 

§' 348 

Do despacho que manda fazer o calculo não cabe 
recurso (Accordão da Relação de S. Paulo, 12 de Outubro 
de 1888, no aggravo, no 820, aggravante D. Feli~issima 

de Campos Barros). 
Do despacho que. manda, feito o calculo, pag·ar o im

posto com impugnação da parte, cabe aggravo (Acc. do 
Trib. ele Justiça de S. Paulo, de 25 de Novembro de 1892, 
no ag·gravo, no 16. capital. 

Da decisão homologando o calculo cabe appellação 
recebida nos e:ffeitos regulares (Acc. do Trib. de Justiça, 
de 7 de Agosto de 1894, na carta testemuphavel no lO 
da capital, interposta por Leovigildo da Silva Pr·ado, em 
autos referentes á herança de Verissimo Prado, Gaz. Ju
rídica do Estado, vol. III, n" l, pag. 13 ; Acc. elo Trib. 
de Justiça de 26 de Junho de 1892, na appellação cível 

(r 2 6) Esta disposição ressente-se de excessivo rigor fiscal dispen-. 
sando a previa notificação para pagamento do imposto, antes de 
separação de bens para arremataç·:o a bem do _fisco, como se pro
cedia anteriormente em execução do Decr., n° ss8r, de 31 de Março 
de r874. 
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n" 2080, appellante João Dias Campello e appellado J\.n
tonio Gouveia de Almeida Rocha). (127) 

§ 349 
O imposto não é extensivo aos fructos e rendimentos 

havidos depois do fallecimento dos testados e intestados. 
(Alv. de 9 de Novembro de 1754; Ord., n . 163 de 12 de· 
Outubro de 1850 ; arts. 22 do Decr. n. 2708, de 1860; 11 
do Decreto no 558L, de 31 de Março de 1874 e art. 40 do· 
Decreto Estadoal no 355, de 14 de Abril de 1896; Accordã(} 
da Relação do Rio, Je 8 de Novembro de 1892 no Relatorio 
do Ministerio da Justiça de 1883, appendice, pag·. 21). (128} 

(127) Do despacho que, feito o calculo, manda pagai-o, antes 
•.le julgamento, cabe appella<;ão, decidiu a Relação de S. Paulo por 
:\ccordão de 30 de Novembro de 1888, nos autos de aggravo n°' 
X55, da capital, aggravante D . Felicíssima de Campos Barros, com 
fundamento de damno irreparavel e que devia ser recebida em ambos· 
•>s elfeitos e assim o decidiu tambem por Accordam de I de Fe
vereiro de x889, em aggravo, n° 839, dizendo que se não deve logo 
m·denar o desembolso de quantia pma o imposto, cuja restituiçlio é 
d1j(icil. Hoje o damno irreparavel é fundamento para aggravo e n~ o
appellação, como o era pela Ord., liv. 3 tit. 69. O Tribunal de 
Justiça de S. Paulo por Accordão de 18 de Outubro de 1892, nos 
autos de aggravo, n° 5, da Capital, aggravante Francisco Ignacio 
:le Camargo e aggravada a fazenda estadoal, julgou dever ser rece
bida no elfeito devolutivo a appellação interposta da sentença homolo
~atoria do calculo feito, le11do sido já recolhido o imposto. 

f128) «A lei que estabeleceu o tributo da taxa de herança~ e· 
legados, lançando-se só e expressamente. sobre os bens que ficão dos. 
fallecidos testados ou intestados, c que devem passar a seus herdeiros 
escriptos óu legítimos completamente habilitados com relação ao 
valor que têm ao tempo do fallecimeato; e lhes é certificado pela 
avaliação do inventario, como se deduz das mais claras disposições 
do Alv. · de I7 de Junho de 1809, §~ 8° e 9°, e de 2 de Outubro
de I 8II, não se pó de fazer extensiva aos fructos e rendim'entos ha
vidos depois do fallecimento dos testados, a este computo que não 
se póde considerar herança, mas producto e proveito delta ; segundo,. 
]JOrque sendo decretado pelo Alv. de 9 de Novembro de 1754, que 
;t posse civil que os defuntos em sua vida houvessem tidp, passe· 
logo nos bens livres aos herdeiros escriptos ou legitimas, tendo a sua 
posse civil todos os effeitos de posse natural, sem que seja necessario· 
que se tome, segue-se que todos os fructos e rendimentos dos bens 
rlos defuntos ficão desde o acto da morte pertencendo aos herdeiros. 
de pleno direito,, sem mais onus ou encargo de taxa hereditaria, além 

15 Leis Proveiclilot•ia 
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§ 350 

Havenclo entre as dividas activas ela herança algu
·mas que se possão reputar incobraveis ou de clifficilliqui
·dação por insolvabilidade, fallencia ou outras circumstan
-cias dos devedores, é permittido que os herdeiros paguem o 
imposto sobre o producto das mesmas dividas, em hasta 
publica, no juizo do inventario, ou renunciem as dividas 
para exonerarem-se do pagamento da taxa, recolhendo-se 
·os respectivos títulos ao cofre dos depositas publicas. 

Se os devedores rehabilitarem-se, serão os títulos en
tregues aos interessados, quando os reclamarem, satisfa
zendo préviamente a taxa, ou prestando fiança idonea 
para paga-la em prazo razoavel. (Arts. 19 do Decr. n. 2708, 
combin. com o art. 44 do Decr. n. 5581 de 1874 e :49 
do Decreto, no 355, de 1896. (129) 

do valor que tinhão os bens ao tempo do fallecimento. E para obviar 
outras duvidas, que possão occorrer sobr<: a materia, declara-se mais 
que, acontecendo que os bens de que se compuzer a herança depois 
de descriptos e avaliados, e no tempo decorrido da morte do testa
dor ou intestado até a adjudicação por sentença de partilhas, tenhão 
augmento ele valor, como por ex: no caso de venda em arrematação 
;por preço maior que o da avaliação, deve essa maioria no valor da 
propriedade ser contemplada tambem a favor ela Fa zenda para della 
se pagar a taxa ; assim como se nos ditos bens, e no decurso do 
dito tempo acontecer a pl~rda delles no todo ou parte, como por 
·ex. : ruína total, destruição de immoveis e morte de semoventes se 
deverá contemplar a perda ou diminuição em prejuízo tambem, caso 

, em que se não paga taxa, ou ao menos diminuindo o valor liquido.» 
Assim dispõem litteralmente o Av. de 2 de Outubro de r8so; arts. 
Z3 do Decr. D. 2708 de rs ele Dezembro de r86o; 20 do ReguL Prov. 
de S. Paulo, de 24 de Maio de r86s, 12 do Decreto n° ss8r de 
.31 de Março de 1874 e sr do Decr. Estadoal, n° 355, de r896. 

(129) Não é prohibido cobrar-se a taxa hereditaria das dividas 
activas do espolio sobre o producto dellas em praça, ainda depoi~ 
de recolhidos os títulos ao deposito : a fiança a prestar para o le
vantamento dos títulos deve ser peJa integridade do imposto, co
brando-se, porém, este do que fór effectivamente recebido dos deve
dores, provada concludentemente a circumstancia de se não ter co
brado senão parte. (Port. de rs de Março de r864 no Diario Official 
de 31 de Março, suppl. ao Man. do Proc. dos Feitos, § 195.) A 
fiança deve ser prestada no juizo do inventario, obrigando-se ao 
pagamento integral correspondente ao valor dos títulos em um prazo 
que o Juiz marcar, e inserindo-se no precatorio para entrega dos 
tltulos o termo da mesma fiança. (Suppl. cit. ) 
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§ 351 
As a polices federaes ou estadoaes estão isentas do 

Jlagamento do imposto de heranças e legados- art. 42, § 8• 
,do Decreto, no 355, de 14 de Abril ele 1896. (130) 

No Dia ri o Official de z 8 ele Feve reiro de 1888 se vê plJblicada 
a decisão do Tribunal do Thesouro Nacional deferindo o recurso da 
casa de caridade da Parahyba do Sul, no Estado do Rio, para que 

,pudesse pagar em prestações o imposto a proporção que se fossem 
·cobrando as dividas activas doadas. 

( 130) As apolices estadoaes não pagam imposto á Unifto e nem 
:ao Estado. As apolices da divida publica nacional pagam, porém, 
·o imposto de transmissão causa-mortis, devido á União, imposto 
regulado pelo decreto, n° 4113, fle 4 de Março de r868 e na forma 
do art. 2° § 2°, do Decreto, n° s 88 r de 31 de Março de 1874. 
pago no lagar da repartir;ão encarregada da transferen cia ou no do 
.,inventario, renda geral, q ualquer que seja o domicilio do defunto: 

Em S. Paulo eram tributadas as apolices da divida publica nacio
mal pela lei provi;:;cial, n° 89, de 13 de Abril de r87 6 art. 6°, sendo 
. a ttacada essa lei como inconstitucional por violação do art. r o § 5° 
·do Acto Addicional, teve a Relação de S. Paulo de julgar importante 
pleito sobre isenção das apolices geraes do pagamento de direitos 

,p rovinciaes, julgando-as isentas por Accordam de 10 de Maio de 1883, 
sendo parte no pleito o Doutor Antonio de Paula Ramos. Cessou a 

.q uestão, pois a lei provincia l r, 0 112 de 7 de Julho de r88r isen
tou os apolices geraes ele pagamento do imposto provincial de he

·ranças e legados. A Resolução de Consulta do Conselho de Estado 
de 4 de Março de r86 8 e Aviso n° 207 de 17 de Abril, de r88o, 

-citados por Souza Bandeira, nóta 327, pag. 192, dizem que as 
apolices nacionaes não podem ser tributadas pelas leis provinciaes. 
As apolices dos Estados só devem pagar imposto aos Estados, 

·salvo o caso de isenç:io. como em S. Paulo. (Avisos, 0° 207, de 1880 
·e 135 de 21 de Março ele r88r- Vide Accordam da Relação de 
S. Paulo, appeilaç~o n° 731, de 3 de Maio de r88z). Os contheci-

·mentos do pagamento de imposto de transmissão das apolices geraes 
são transcriptos nos mandados ou alvarás de transfe rencia das apolices 

·(Arts. 33 do Regul. n° 558r de r874 e 63 do Decreto n° 9·370 de 14 
de Fevereiro el e r 88 5 e Ordem, n° 71, de 28 de J ulho de r887) . 

. Só no caso de transmissãq causa- mortis as apolices pagam o imposto; 
no caso de doação inter vivos ou partilha inter vivos pagam sello 

:proporcional (federal ) (Ordens, n° so, de 24 de Março de 1882 e, 
n° 105, de 24 de Outubro de r88? J· o legado deixado em dinheiro 

·com a condição de ser pago em apolices, não existindo estas no· 
espolio, paga sello proporcion al e não imposto de transmissão causa 
mortis (Aviso n°, 480, de z de Outubro de r88o). Nilo são consi
deradas bens immoveis quando permutadas por bens dessa natureza 
(Ord. n. r de z de Janeiro de r886). Vide Ord. r,0 139 de 8 de 
Novem bro de r886 sobre apolices legadas que tem de ser vendidas para 
·Cum p rimento de disposições testamentarias, as quaes pagam imposto. 
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§ 352 

As herança!;; e legados que tiverem ele sahir para; 
fóra do Estado pagam impoRto. E' devido pelo herdeiro 
ou legatario q nando tôm seu domicilio fóra do Estado 
devendo para alli recolher a herança ou legado, augmen
tanclo seu patrimonio, embóra não haja a retirada de bens 
e valores herdados para fóra do Estado. (Accorclam do 
Tribunal de Justiça, ele 16 ele Agosto cls 1895, appellação 
no 745, da capital, appellante a Fazenda do Estado e ap
pellada Carola Auclreotti). (131) 

(131) A lei n° 26 A, - de 25 de Julho de r88r, artigo vinte 
e tres, dispunha que, quando a importancia da herança ou legado 
tiver de sahir para fóra do Imperio (paiz), por não morar nelle o 
legatario ou herdeiro, o imposto seria de 2 5 0/ 0 sobre toda a im
portancia. A lei n° 239 de 4 de Setembro de r893, art. q, ultima 
parte, manda pagar 20 0/

0 sobre o valor da herarç:J. e mais ro 0/ 0 

addicionaes, quando os bens herdados e legados tiverem de sahir 
para fóra do Estado. O regulamento vigente, n° 355 , de 14 de Abril 
de r896, em seo art. 68, diz ql.!e a taxa constante da ultima parte 
da tabella annexa refere- se ás heranças e legados que sahirem do· 
paiz, por nelle não re~idir o herdeiro ou legatario, dispondo a ta
bella (n° VII) que os legados e heranças que tiverem de sahir do 
paiz, alem elas taxas devidas. pagarão mais 5 o/0

• O Tribunal de Jus
tiça, em vista do Decreto n° 355, de 14 de Abril de 1896, art. 68, 
nos autos de aggravo J, 0 900 da Capital, aKgravante Dona Maria 
de Oliveira Paes e aggravada a herança de D. Maria Francisca de 
Oliveira, julgou em r8g6, que só pagam imposto as heranças e le
gados que tem de sahir para fóra do paiz e não do Estado, assim 
para o estrangeiro. Transcrevemos o Accordam relativamente á ap
pellação que deu logar ao Accordão citado no paragrapho, obser
vando que ha duvida de ser exorbitante o regulamen'to e offensivo da 
disposiç-ão do art. 17, ultima parte, da Lei d'Orçamento, ele 4 de 
Setembro de 1893 que cogita de heran ~.;as e legados que tiverem. 
de sahir do Estado para outros Estados ou paizes estrangeiros. 

ACCORDAM 

Appellação n° 745-da Capital. 
(Revista Mensal das Decisões, pag. 239 a 240) 
Appeila?tte·.-A Fazenda do Estado. 
Appellado :-Caro!t~ And1·eotti. 
Accordam em Tribunal, vistos, relatados e discutidos estes autos 

de appellação cível , entre partes, como appellante a Fazenda do 
Estado, e appellada Carola Andreotti, dar, como dão, provimento 
a mesma, para reformando, .como reformam, a sentença appellacla de 
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§ 353 

As renuncias gratuitas ele heranças e clesistencias 
dellas não pagam imposto (Vide Accorclão do Trib. de 
Justiça de S. Paulo, Rev. Mensal, anno II, Abril , vol. III, 
pag. 109, na appeUação n" 651 da Franca; Offi.r,io do The
souro do Estado, de 5 de Agosto de 1896, no Diario of-

·fi cial de 6 do mesmo mez e anno). 

fls. z4, mandar que se p;-oceda a novo calculo para o pagamento 
do imposto devido à mesma appellante pela dita appellada, pela 
herança deixada por seo fallecido filho, Angelo Anel reotti i pois, tendo . 
a appellada o seo domicilio fóra do Estado, devendo para alli re
colher a dita herança, augni.entando o seu patrimonio, é indubitavel 
o direito que tem a appellante de perceber o imposto a que se refere 
a Lei n. 239 de 4 de Setembro de 1893, ultima parte do art. 17· 
.e addicional a que se rl!fere a Lei n. 15, ele r r de Novembro de 
r8gr - Art. 13, sem embargo de qualquer applicaç 1o que tenha feito 
o u possa fazer a mesma a·ppellada elos bens d<t dita herança, dentro 
-do Estado, o que não póde invalidar a disposição da lei citada
Legados e !teranças que tiverem de sa/zir do Estado, que deve ter 
in teira applicabilidade e execução, o que não se dará se fór permit
tida semelhante excepç:1o, não prevista na lei e que lhe tiraria todo 

·O seo effeito. E, assim julgando, condemnam a appellada nas custas. 
S. Paulo, r6 de Agosto de r 8gs.-Souz,~ Lima. P.-Púzlwro 

Lima. - Brote1·o, vencido. A lei n. 239 de 4 de Setembro de 1893, 
art . 17, ultima parte, sómente cogita de herança~ e legados que tiverem 
.de sabir do Estado, nem é caso de recorrer ao espírito da Lei Pro
vincial n. z 6 A de r 88 r, como quer o Procurador-Fiscal em sua 
reclamação de fs . I7, para ser interpretada disposição t · o clara e 

-expressa. . 
Pouco importa indagar si é facil ou não illudir a perct::pção do 

imposto decretado i o certo é que o simples fa cto do domicilio do 
herdeiro fóra do Estado, por si só, não é sufficiente para determinar 
a imposiçío da taxa de 20 por cento sobre o valor da herança e 
<mais dez por cento addicionaes. 

Em vista da lei, é necessario que haja retirada de bens e valores 
.herdados para fóra do Estado. 

Na especie a herdeira exhibio o contracto de fs. com o qual 
·prova que não retirou do Estado a fortuna herdada de seu filho, e 
·q ue os seus capitaes aqui permanecem em gyro de sociedade com
"111ercial sob a firma Andreotti & Comp., e ainda quando fosse simu
lada essa sociedade, com o unico fito de prejudicar o fisco , é fOra 
{le duvida que essa nullidade só poderia ser p ronun ciada pelos meios 
regulares e nunca de · p lano, com preterição ele todas as for mulas. 

A nullidaàe de pleno direito da sociedade invocada nesta istan
·cia no parecer de fs. é de todo o ponto improcedente. Com estes 
rfundame:Jtos neguei provimento á appella1ão . 
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§ 354 
Quando o e:;polio é insig nificante e o JlllZ proceder· 

a anolamento e divisão dos bens entre os interessados,. 
dando estes de com m um a eco r do os valores elos bens exis
t entes, podem as avaliações ser acceitas pelo represen
tante da .Fazenda desde que nada tenha a oppór á elias
ou á idoneidade dos avaliadores, devendo, em todo o caso;. 
ser pago o imposto devido e feito o pagamento previ o. 
(O:ffi.cio do Thesouro elo Estado, ele 5 de Agost0 ele 1896, 
ao Collector de Caçapava, no Diario O:ffi.cial ele 6 elo· 
metimo mez e anno). 

§ 355 

O calculo pelo · Contp.clor é sempre necessario, ainda· 
que .não haja imposto a pagar pelo facto das dividas absor
verem o espolio, porque é pelo calculo que esse facto fica 
judicialmente verificado; elle constitue a liquidação ela. 
heranças afim de fazer-se o rateio, o qual eleve ser fisca
lisaclo pela Fazenda do Estado. 

(Souza Bandeira, Novo Procurador do• Feitos, nóta324). 

§ 356 
Todas as questões que se suscitarem tiObre a percepção· 

do imposto ele herança ~legados, são da competencia. do 
poder j udiciario e não do abolido contencioso administra
tivo (Art. 14 da Lei Provincial, n°· 52 de 24 de Abril ele-
1874 ; Accorelam do Trib. ele Justiça de S. Paulo, de 25 .. 
Novembro ele 1892, agg·ravo n" 16, ela capital, Gaz. Jurí
dica elo Estado, 1" vol. , pag. 29). 

§ 357 
He da inteira e exclusiva alçarla do fôro commum 

a interpretação ou declaração da natureza das verbas
testamentarias, contendo disposições sobre transmissões
de bens (Ordens do Ministerio dos Neg ocios da Fazenda,. 
de 29 de Novembro de 1879 e 29 de Janeiro de 18~0) . 

§ 358 

Quando se t iver, em virtude de precataria ele juiz 
de fóra elo Estado, de proceder a avaliação de bens situados. 
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no Estado para serem partilhados, será citado para a ava
liação o representante legal do Thesouro, a quem se dará 
vista dos autos, depois de feita a avaliação, para dizer 
sobre ella. 

Esta precataria não será devolvida, sem que seja 
pago o imposto de 20 o " sobre o valor da avaliação, até 
que os interessados pelos meios competentes provem que 
pela qualidade em que succederem tem direito de pagar 
de accordo com o artigo da tabella, caso em que lhe será 
restituído o que demais tiver sido cobrado. (Art. 69 e §· 
unico do Decreto no 355, de 14 de Abril de 1896). 

§ 359 
Todas as heranças, ou sejam de testamento ou aó in.

testcdo, cujos herdeiros ou legatarios, tiverem de pagar 
o imposto, serão inventariadas, avl).liadas e partilhadas. 
com audiencia dos Procuradores Fiscaes do Thesouro do· 
Estado, na comarca da capital, e elos respectivos repre
sentantes fiscaes nas outras comarcas. 

Os representantes fiscaes assistirão a todos os actos. 
ela arrecadação e inventario para fiscalisar a exacticlão 
ela descripção e avaliação dos bens, das declarações do 
inventariante, elas clespezas attencliveis e ela certeza elas. 
di vidas activas e passivas e para requerer tudo quanto· 
convier á expedição elos inventarias. 

§ 360 '' 
Não estão sujeitos ao pagamento do imposto os bens 

que por oocasião do fallecimento elo testador prova-se que· 
eram insufficientes para o pagamento das dividas deste .. 
Si com o rendimento desses bens dentro de alguns annos 
e por determinação testamentaria foram pagas as dividas, 
a solução não varia, porque taes, rendimentos são proprie
dade dos herdeiros desde o acto da morte ·elo testador .. 
(Sentença do Supremo Tribunal ele Justiça, ele 8 de No· 
vembro de 1882, Di.reito, vol. ·xxrx, pag. 520) 

§ 361 
Não havendo quem arremate os bens, feitas as dili-· 

gencias legaes das execuções fiscaes, inscrevem-se nos. 
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proprios do Estado e põem-se em administração (A viso 
no 48 de lO de Abril de 1848; Perd. Malheiro, Proc. dos 
Feitos, § 433, nota 795 - Decreto n. 98.85 de 29 de Fe
vereiro de 1888 - Souza Bandeira, Nov. Proc. dos Feitos, 
.nóta 325). · 

~ 362 !) 

O inventariante moroso é responsavel pelo imposto 
.e seus juros, guardada a disposição do art. 52 do Decreto, 
no 355, de 14 pe Abril de 1.896, uma vez provado que a 
demora é proveniente de culpa sua. (Art. 53 do Decr. cit.. 
·e Resolução ele 21 de Maio de 1821). (132) 

(132) Julgamos conveniente reproduzir nesta nóta a parte do 
Regulamento vigente, no Estado, relativamente a parte que se refere 
ás disposições sobre o imposto de transmissão causa-mortis com o 
"fim de preencher as lacunas do capitulo e para facilitar a consulta. 

Decreto, n. 0 355 de 14 de Abril de r896. 

CAPITULO II 

DAS TRANSMISS ÕES « CAUSA 1\fORTI S » 

Artigo 32. A taxa ele heranças e legados é o imposto devido 
:ao Estado pela transmissão de propriedade plena ou uso- fructo por 
titulo de successão legitima ou testament~ria (Alv. de 17 de Junho 
·de r8o9 §§ 8. 0 e 9. 0 ) de bens situados no Estado. · 

Artigo 33· A quota do imposto será deduzida pela forma cons
tante da tabella annexa, sobre a importancia liquida da herança ou 
,Jegado, constante das avaliações dos inventaries. 

§ I O imposto de transmissão causa mortis recae sobre os bens 
immóveis, moveis e s~moventes existentes por occasiã0 da abertura 
·da successão, ainda que neste Estado não fosse domiciliado o de
functo. 

§ II Os herdeiros necessarios comtemplados na tabella annexa 
·com a taxa de qz % são os herdeiros ascendentes e descendentes 
successiveis ab inftstato. 

§ III Sendo, porém, os referidos herdeiros comtemplados com 
legados pagarão, alem do imposto sobre a quota hereditaria, o im
.posto de 5 o/0

• 

Artigo 34· A herança ou legado de affim de qualquer gráo a 
·conjuge sujeito ao regimen da communhão, pagará imposto segundo 
·O gráu de parentesco entre o instituidor e instituirio, cobrando-se o 
que for applicavel a extranhos quando o instituído for casado por 
·outra forma. 

§ Unico. Tambem se considerarão extranhos, para os effeitos 
·deste regulamento, os filhos adoptivos. 
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Artigo 35. O fiduciario e o fi.deicomm issario pagarão o imposto 
correspondente ao gráu de seu parentesco com o testador, sendo 
porém devido somente o correspondente ao que effectivamente lhe 
couber quando entrar na posse, e quando o fi .ieicommissario apenas 
t1ver direito ao que restar, por ser facultado· áquelle o direito de 
d1spôr (Ord. n. 289 de 12 rle Outubro de 1870). . 

Artigo 36. Os filhos de pae ou p1ãi que passar a segunelas nupcias 
e succederem em bens hereditarios de irm.tO predefunto (Ord. L. 4·0 

Tit. 9 r § 2. 0 ) são sujeitos ao imposto como irm:ios. · . 
Art1go 37. Nos casos ele curadoria e successão pr0visoria {Oru. 

L. r .0 Tit. 62 § 38 ; Rêgimento do Desembargo do Paço § so i Reg. 
n. 2433 de I5 de Julho ele 1859. art. 47) é exigível o impo~~o. 
salvo o direito de restituiç:io, apparecendo o ausente (Dec. n: 2708 
de r86o, art. 4· 0). • 

Artigo. 38. A doação causa mortis, por ser equiparada a legado, 
é sujeita a imposto ao tempo de tornar-;se effectiva (Qec. n. z'7o8 
de r86o, art. 5·o) · . · 

Artigo 39· Das deixas e .Jegados comme~tidos em segredo, nas 
cartas chamadas de consciencia, , a taxa será cobrada na forma esta
belecida pela Resoluç\o de 26 de Julho de r8r3 (Dec. de i86o art. zr). 

Artigo 40. O imposto não é extensivo aos fructos e rendimentos 
havidos depois do fallecimento dos testados e intestados (Dec. cit. 
art. 22, alv. de 9 de Novembro de 1754). 

Artigo 41. O valor dos bens para pagamento rlo imposto será 
o do tempo em que o imposto se tornar exigível (Dec. cit., art. 23). 

DAS ISENÇÕES DO 1MP0 2TO DE TRANSMiSSãO CAUSA-l\IOR:r'IS 

Artigo. 42 . São isentos do pagamento do imposto·; 
r. 0 As heranças e legados de propriedad~_ ou .. uso-fr.ucto deixa

dos ás Casas de Misericordia do Estado, para auxilio .dos respectivos 
hospitaes. ' 

2.0 Os. premios ou legados deixados aos testamer.teiros até a 
importancia da v in te na. · · 

3° As heranças ou legados n:lo excedentes de cem mil réis,· 
não comprehendendo-se nesta disposiç1o as quotas hereditarias. 

4· 0 Os legados e heranç'ls da propriedade litteraria ou artística. 
5.0 Os legarlos e heranças deixados ao Estarlo e aos municípios. 
6. 0 Os legados e heranças deixados a estabeledmentos de ins-

trucção a juizo do governo. 
7. 0 Os legado~ e heranças que gozarem de isenç1o por lei esp-::cial.. 
8. 0 Os legados e heranças consistentes em apolices federaes ou 

estadaes. 
9.0 Os seguros de vida. 

DA ARRECADAÇãO E FBCALISAÇ:ÍO DO IY!POSTO DE TRANSM!SS30 

CAUSA-MORTIS 

Artigo 43· Todas as heranças, ou sejam de testamento ou ab
ntestato no Estado, cujos herdeiros e legatarios tiverem de pagar 
mposto, serão inventariadas, avaliadas e partilhadas com audiencia 
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do procurador fiscal do Thesouro do Estado, na comarca da capital 
e dos respectivos representantes fiscaes nas outras comarca~ . 
· § Unico. A partilha dos bens poderá effectuar-se amigavelmente, 
satisfazendo previamente o imposto devido na fórma deste regulamento. 

Artigo 44· O representante fiscal assistirá á todos os actos da 
arrecadaç lo e invent:trio, para fiscalizar a exactidão da descripção 
e avaliação dos bens, das declarações do inventariante, das despesas 
attendiveis e da certeza das dividas activas e passivas, e para requerer 
tudo quanto convier á expediç1o do mesmo inventario. 

Artigo 45· Os juizes, perante os quaes se proceder á arreca
dação e .inventario dos bens dos fallecidos, testados ou intestados, 
de que se deve pagar imposto, ou seja a requerimento da parte ou 
ex-ofjicio, ordenarão previamente a citaç:io e audiencia do repre
sentante fiscal, sem embargo, nem prejuízo da assistencia e promoção 
que pertença ao promotor de resíduos. 

Artigo 46. As avaliaçõ~s dos bens nos inventarias, em que se 
deva pagar o imposto, serão feitas por louvados nomeados a apra
zimento das partes e do representante fiscal do Thesouro do Estado, 
nos termos da Ordenação, livro 3.0 , titulo I7. 

Artigo 47 . A cobrança do imposto se effectuará logo que se 
possa liquidar directamente pelo inventario em qualquer estado delle 
ou esteja liquida pelo testamento a sua importancia. 

§ Unico. Ante do julgamento das partilhas serão pagos todos 
os impostos, mesmo dos. legados por cumprir e para os quaes fo
rem separados ou adjudicados bens ao testamenteiro. 

Artigo 48. O representante fiscal do Thesouro do Estado, achando 
que o imposto está em termos de se liquidar, requererá que se 
proceda ao calculo respectivú ou conta e que para seu pagamenio 
se arrematem do espolio tantos quantos bens forem neccssarios para 
completarem a importancia correspondente ao imposto. 

~ 1. 0 Si algum herdeiro ou interessado se offere..:er a pagar a 
importancia devida ao . Thesouro· e effectuar o pagamento em moeda 
corrente, dentro de 5 dias, não terá lagar a arremataçio de que 
trata este artigo. 

§ :z.0 Nas arrematações de bens para o pagamento do imposto 
seguir-;e-ão os termos das execuções fiscaes, no mesmo juizo do 
inventario. 

Artigo 49· Havendo entre as dividas activas da herança algumas 
que se possam reputar incobraveis ou de difficil liquidaç1í.o por insol 
vabilidade, fallencia ou outras circumstancias dos devedores, é per
mittido que os herdeiros paguem o imposto sobre o producto das 
mesmas dividas em hasta publica no juizo do inventario ou renun
ciem as dividas para exonerarem-se do pagamento do imposto, re
colhendo-se os respectivos titulas ao cofre dos depositas publicas. 

§ unico. Si os devedores r.ehabilitarem-se, serãv os títulos entre
gues aos interessados, quandó os reclamarem, satisfazendo préviamente 
o imposto .ou prestando fiança idonea para pagai-o em prazo ra
zoavel. 
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Artigo 50. Quanto aos titúlos de fundos publicas e acções de
companhias ou sociedades extrangeiras ou nacionaes,: salvo a dis
posição do artigo 42, § 8, será o imposto regulado pela cotação 
média do dia do fallecimento do testado ou intestado. 

S unico. Si os titulas de que trata este artigo não tiverem co
tação, observar-se-á a respeito delles :l regra geral . prescnpta no· 
artigo 46. 

A rtigo 5 r. O augmento de valor que tiverem os bens desde a 
morte do testado ou intestado até a epocha do pagúrlê'nto do im
posto será attendido a favor da Fazenda do Estado · para delle se 
pagar o imposto devido, bem como o será em prejuiz~ da · me~ma 
Fazenda a perda do valor no caso de ruína total ou parwi.l dos bens 
de que se compuzer a herança. (Ord. n. 163, de 12 de· Outubro
de r8soJ. 

Artigo 52. A favor da Fazenda do Estado, por determinaç~o
do secretario da Fazenda e conforme a circumstancia, poder-se-á 
cobrar os juros desde que s~ complete um anno depois do falte
cimento do testado 9u intestado, sem que se tenha pago o impost~, 
salvo s1 na fórma da legislaç ·o em vigor, o tempo para o cumpn
mento do testamento for maior que o da conclusão do inventario· 
prorogado, ou si a terminação não tiver Jogar por qualquer causa 
justa a juizo do mesmo ·secretario. 

§ unico, Os jmos serão cobrados conjunctamente e do mesmo 
modo que o imposto. 

Artigo 53· O inventariante moroso é responsavel pelo imposto· 
e seus juros, guardada a disposição do artigo antecedtmte, uma vez 
provado que as demç>ras são provenientes de culpa sua. 

Artigo 54· As arrecadações, inventarias e partilhas serão feitas 
pelos juizes da provedoria, dos orphams e do cível, conforme ale
gislaç o existente, quando se lhes dér principio dentro de trinta dias, 
contados do fallecimento do testador. 

§ unico. Si dentro deste prazo se não tiver dado começo á arre
cadaç.; o e inventario, o representante fiscal do Thesouro do Estado 
obrigará os testamenteiros, admi nistradores e cabeças do casal a 
virem fazel-o no juizo privativo dos feitos · da fazenda e ..ahi se se
gu irão os termos (let'tra A, § 4.0 , artigo 124 do decreto n. 123, cte· 
ro de Novembro de 1892). 

Artigo 55· O representante fiscal do Thesouro do Estado, pelos 
meios ao seo alcance, procurará ter noticia de todas as heraut,;as 
de fallecidos testados ou intestados de que se devam impostos, para 
promover os inventarias e partilhas, na forma dos artigos 43 e se
guintes, correspondendo-se com os juizes de paz do município, para 
lhe f~zerem a partecipação dos que fallecerem e deixarem he:anças, 
exammaudo· os cartorios dos escrivães dos juizes da provedona e_ do 
civil e os livros da distribuição, todas as vezes que julgar necessar10s. 

Artigo 56. Os testamentos que forem abertos na Capital ou 
nella tiverem de ser _cumpridos, logo depois de registrados dever•i:o
ser presentes á Repartição do Contencioso do Thesouro. Os que 
forem abertos nas outras comarcas serão apresentados ás Collectorias,. 
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Recebedorias ou Mezas de Rendas do Estado para inscrivel-os no 
livro competente, lan·:ado-lhes a verb.t da apresentação assignada 
pelo procurador Fiscal na Capital e fóra pelo Co!lector ou adminis
trador de rendas. 

Artigo 57· Ao escriv.i o do juizo da Provectoria de Capelfas e 
Resíduos que . ctei'xar de fazer a remessa nos testamentos, na forma 
d0 artigo antecedente dentro de oito dias da data do registro, que 
dér certidão ou praticar qualquer outro acto relativo a testamento 
que não esteja inscripto na Repartição Fiscal, será imposta nas mesmas 
·COndiçÕes a multa de 250$000 a 500$000, além das penas em que 
incorrer pela responsabilidade 

Artigo 58. Nas Collectorias, Recebedorias, Mesas de Renda'> e 
'Da Repartição do Contencioso se far~ o as inscripções dos testamentos, 
ainda mesmo daquelles que n:lu instituírem herdeiros e legatarios 
sujeitos ao imposto . 

§ I O titulo da inscripção constará do numero que lhes com
petir, nome do testador, naturalidade, estado, profissão, data do 
·obito, residencia ao tempo deste, data da abertura do testamento, 
nome do testamenteiro e prazo concedido p:ua o cumprimento das 
-disposições testamentarias. 

S li. Ser.lo designados os herdeiros e Jegatarios por seus n0mes, 
natureza da herança ou legado, especiiicaç :o do que consistir em 
-dinheiro, apqlices, acções, bens moveis, semoventes e de raiz e 
outros effeitos. 

§ III. Abonar-se-ão na inscripção os p1gamentos do imposto á 
•medida que se verificarem. . 

Artigo 59· Os escrivães dos juizos perante quem se proceder a 
arrecadaç:lo e inventario dos bens dos fallecidos ab intestato, cujos 
herdeiros devam pagar imposto, sito obrigaclos a remetter á Estaç 'l.o 
Fiscal os inventarias logo depois do mcerramento çlos mesmos e os 
que deixarem de o fazer incorrerão em multa de 25$000 a so$ ooo, 
por inventario, além da responsabilidade criminal. 

§ I. Os juizes ordenarão, quando os escrivães o não tenham 
feito, es"a remessa. 

§ li. Emqua,nto não constar do processo que esta formalidade 
foi preenchida, n.io se poderá , sob as penas deste artigo, julgar a 
partilha. 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Artigo 6o. O imposto das heran ('as e legarias recae sobre todos 
os bens, quaiquer que seja a su<.o. natureza -moveis, semoventes ou 
immoveís, direitos e acções, comprehenc!idos os títulos de fundos· 
publicas ou acções de comp;1nhias ou sociedades extrangeiras, com
tanto que tenham pertencido ao c!efuncto no momento de sua morte." 

§ unico. Exceptuam-se da disposição deste artigo, os bens im
moveis, moveis e semoventes situados em paiz extrangeiro ou noutro 
Estado. · 

Artigo 6 r . O imposto r! e herança e legarias, co·nistentes em 
b ens situados na capital, será pago no Thesouro do Estado, qual
·quer que tenha sido o domicilio do defuncto. 
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Artigo 62. As guias dos escrivães dos juizes, perante quem se
fizerem os iuventarios ou se derem as contas testamentarias, para 
pagamento do imposto, serão passadas em duplicata e deveriio conter, 
além da declaração do fallecimento do testador ou ab intestato, 
natureza da herança ou legado e declaração do gráu de parentesco· 
do herdeiro ou legatario, e de quem tiver officiado por parte da 
Fazenda e a do solicitador respectivo, sendo ellas visadas pelo repre
sentante da Fazenda. 

Artigo 63 . Do producto do imposto de heranças e legados arre
cadados na capital, na conformidade do artigo 43, se deduzirá em 
juizo 4 rr2%, sendo para o r.0 procurador fiscal do Thesouro, r 
I{2; para o 2.0 procurador fiscal, ro/", para o escrivão r%, para o 
solicitador r 0f0 pagos pelo escrivão do inventario. 

Arti!fO 64. O imposto de heranças e legados será escripturado 
como renda propria do exercício em que for pago, vigorando, po
rém, para a sua cobrança as taxas existentes na occasi:io da morte 
do de cujus. 

Artigo 65. Os livros da inscripção de que trata o artigo per
manecerão nas estações liscaes dos municípios emquanto não esti
verem findos pela declaração de julgamento das contas dos testa
mentos, a qual será feita a vista dos autos que o escrivão da pro
vedoria deverá remetter dez dias depois da publica~ão da sentença, 
sob pena de multa de 25$ooo a so$ooo. 

Artigo 66. A porcentagem de que trata o artigo 63 será na 
base de 3 I (2 o/0 -nas comarc:ls fóra da capital, será assim distri 
buída: r 112 0/

0 ao collector, I ofO ao escrivão e r 0/ 0 ao escnvao 
do juizo. · 

Artigo 67. Nos usu-fructos v imposto será calculado sobre o 
producto do rendimento de um anno multiplicado por tantos quantos 
forem os de uso-fructo, nunca excedendo de cinco. 

Artigo 68. A taxa constante da ultima parte da tabella annexa 
refere-se ás heranças e legados que sahirem do paiz, por nelle não 
residir o herdeiro ou legatario. 

Artigo 69. Quando se tiver de, em virtude de precataria de 
juiz de fóra do Estado, proceder a avaliação de bens situados no 
-Est:J.do para serem partilhados, será citado para a avaliaç:'io o re
presentante .legal do Thesour.J, a quem se dará vista dus autos depois 
de feita a avaliação, para dizer sobre ella. 

§ unico. Esta precataria não será devolvida sem que seja pago 
o imposto de 20 0f0 sobre o valor da avaliação, até que os interessados 
pelos meios competentes provem que pela qualidade em que succe
derem têm direito de pagar de accôrdo com outro artigo da tabella, 
caso em que lhe será restituído o que demais tiver sido cobrado . 

Palacio do Governo do Estado de S. Paulo, aos quatorze dias. 
do mez de Abril de r8g6. 

BERNARDINO DE CAMPOS 

}o::o ALVARES RUBiâO JUNIOR 
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CAPITULO XXIX 

PROMOTORES DE RESIDUOS 

~ 363 

Como auxiliar da autoridade judiciaria em cada co
marca elo J;i:stado ha um promotor de resíduos. (Ord. liv. 
1°, titR. 50 e 64; Lei n" l 8, ele 21 de Novembro ele 1891, 
a rt . . 7 letra c; · art. 15, letra d, elo Decreto, no 12:3, ele lO 
de Novembro de 1892). 

§ 364 

A nomeaçãtl e:ffectiva é do Presidente do Estado e, 
não vencendo ordenado, percebe o promotor de resíduos 
custas. 

§ 365 

E' incompatível o cargo de promotor de resíduos com 
o de curador geral elos orphams. (Art. 94, § 3", do Decreto 
n° 123, de 1892). 

§ 366 

Não é obrigatoria a intervenção do prom'otor de resí
duos nos inventarias dos bens de pessõas que morrem 
-com testamento e nem nos processos de arrecadação e 

TABELLA 

ANNEXA AO DECRETO N . 355 , DE 14 DE ABRIL DE 1896 
Transmzssão por titulos successivos ou testamentarios 

Em linha recta, sendo herdeiros necessarios . . . 
Em linha recta, não sendo herdeiros necessarios . 
Entre conjuges, por testamento . . . . . . . . . 
A ·irm~os, tios irmãos dos paes, tios irmãos '.los avós, 

sobrinhos netos de irmãos . 
Entre os mais parentes até o decimo gráu contado por 

direito civil . 
Eotre conjuges ab intestafo . 
Entre extranhos . 
Legados e heranças que tiverem de sahir ·do paiz, além 

das taxas devidas mais . . . . . . . . 
Sobre o valor dos bens a que refere-se o art. 69 . S 

unico . . . . . 
Legados de que trata o art. 33, § 3.'' 

I / 2 0/
0 

IO ofO 
l O 0/

0 

r 5 o/0 

5 o/" 

20 o/0 

5 o/o 
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:arrematação dos bens de evento, podendo ser ouvido facul
tativamente como fiscal e auxiliar do juizo. (133) 

§ 367 
Deve ser obrigatoriamente ouvido nas contas de 

testamenteiros e remoção deUes (Ord. liv. 1 tit. 50 princ. 
e tit. 64; arts. 71 § 5o da Lei Estadoal, no 18, de 1891 
e 139 §lo do Decreto, n.o 123, de 1892 e Aviso de 17 de Maio 
de 1881); nos processos de reducção de testamentos nun
cupativos e particulares ; nas acções de nullidade de tes
tamento, nos arbitramentos de vintena e nos feitos que 
correm na provedoria, salvos os casos em que a audiencia 
é facultativa. 

( 133) Si é obrigatoria a inter:venção do promotor de resíduos 
em todos os feitos que correm pelo juizo da provedoria, àeclarou 
o Aviso de 17 de Maia de r88r (no Relataria do Ministro da Jus
tiça, . Canse lheiro Souza Dantas, de r 882) que a assistencia e audien
cia dos promotores de resid'uos em feitos só são obrigatorias, quando 
prescriptas por lei expressa, assim por ex ; nas contas dos testa
menteiros (Ord. liv. r. 0 tit. 50 prhzet.pio e tit. 64). 
Transcrevemos o A viso : 

za Secção.-Rio de Janeiro.-Ministerio dos Negocias da Jus-
tÍ!ka, I7 de maio de r881. · 

Em officio de 28 de abril do anno passado consultou Vm. sobre 
a competencia da promotoria fiscal de capellas e residuos para in
tervir obrigateriamente em todos os feitos, que correm pelo juizo 
da provedoria, incluídos neste numero os inventarias dos bens de 
pessoas que morrem com testamento, e os processos da arrecadação 
e arremataçã0 dos bens do evento, em face do disposto no art. 83 
do decreto n. 4824 de 22 de novembro de r87r, art. II4 da lei 
de 3 de dezembro de r 841 e art. 2° do regulameNtO de I 5 de 
marÇ.o de 1842. 

Em resposta tenho a declarar : 
Que tal intervenção obrigatoria em todos os feitos processados 

no juizo da provedoria não se póde deduzir das disposições citadas 
e do art. 4° do decreto de 19 de outubro p;> 1333, nem do art. 3° 
do decreto n. 156 de 28 de abril de I 842, reproduzido nO de n .. 
2708 de rs de dezembro de t86o, art. 91>, sómente applicado áos 
casos em que se acha prescripta por lei expressa a assistencia d ' 
mesmo promotor. 

Que em taes casos, porém, não estão comprehendidos os pro
cessos de arrecadação e arrematação dos bens do evento nem os 
inventarias dos bens de pessoas gue m0rrtem com testamento, salvo 
a attribuição relativa ás contas de testamenteiros (ord. 1. r 0 tit. 50 
in principio, e tit. 64) .. 
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§ 368 
O p1 omotor de resíduos tem as seguintes obrigações: 
1.0 Dar parecer nas causas e negocios referentes a 

testamentarias e resíduos (Arts. 71 ~ 5° da Lei n. 18, de 
1891 e 139 § 1 o do Decreto, no 123, de 1892) ; 

2.0 promover quanto convier á execução dos testa
mentos, á arrecadação e administração dos bens de resí
duo e evento; 

(Lei cit., arts. 75, e 139 § 2.0 do Decreto, n° 123 
citado); 

3.0 requerer que os testamenteiros exhibão os testa
mentos em seu poder para serem abertos e registrados 
dentro elo prazo legal, sob as penas da lei ; 

4.0 requerer que os testamenteiros nomeaclos sejão 
intimados para prestarem juramento ou compromisso; 

5.0 requerer que, dentro do prazo de uma audiencia, 
venhão prestar contas, sob pena de serem tomadas á re
velia, remoção, sequestro, perda elo premio e custas ; 

6.0 requerer a remoção dos testamenteiros negligentes 
e prevaricadores, e, nesse caso, a prestação de contas 
mesmo antes do tempo marcado pelo testador ou pela lei ; 

7.0 responder a ~oclas as petições por despacho do Juizo 
Provedor, nos feitos da provedoria, e requerer o que fô.r 
a bem da arrecadação do resíduo, quer quando tenha ele 
ser applicado a bem ela .Fazenda Nacional, quer a bem 
do cumprim(jnto dos testamentos; 

8.o responder á petição em que o testamenteiro re
querer arbitramento da vintena, e recorrer elo arbitramento, 

Que entretanto póde Vm. como fiscal e auxiliar do juizo ser 
ouvido facultativamente em todos os referidos feitos, sem exclusão dos 
funccionarios cuja competencia se acha positivamente firmada; ficando 
sempre ao criterio do julgador evitar promoções, audiencias e in
formações escusadas, que, além de augmentarem as custas, concorram 
para demorar o andamento dos feitos. 

Deus Guarde a Vm .-Manoet Pinto de Souza DatJ.tas.-Sr. 
Promotor fiscai de capellas e resíduos da córte. 

Vide, arts. 3° do Regul. de 28 de Abril de 1842, 9° in fine 
do Decreto, n. 0 z7o8, . de r 5 de Dezembro· de r86o e art. 45 do 
Regul. Estadoal, n° 355, de 14 de Abril de 1896. 
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quando ·fôr excessivo, para o Tribunal Super·ior; 
9.0 requerer o sequestro dos bens das testamentarias 

em poder dos testamenteiros, havidos por compra, mesmo 
em hasta publica, contra a expressa determinação da lei, 
e sua arrematação em praça para seu producto entrar nos 
cofres do thesouro; 

10. requerer, a bem da liberdade de testar, que o Juiz 
Provedor, com a sua presença, de testemunhas chamadas, 
e tabellião, vá á casa do testador impedido de testar para 
que livremente faça o seu testamento; 

ll. requerer a execução das sentenças contra os tes
tamenteiros, e mais que forem proferidas pelos Juizes dos 
Resíduos; 

12. requerer, finalmente, tudo que for a bem da exe- · 
cução das ultimas vontades, a bem da administração e 
conservação dos bens do testador ; 

CAPITULO XXX 

MINISTERIO PUBLICO 

§ 369 
Ao ministerio publico, em geral, entre outras attri

buições, tem a de dar parecer nas causas e negocias re
ferentes a testarrientarias e resíduos (Art. 71 § 5" da Lei 
Estid.oal, n. 18 de 21 de Novembro ' de 1891 e arts. 135 
§ 5° e 137 do Regul., n° 123, de lO de Novembro de 1892) ; 
não ·sendo, porém:, obrigatoria a audiencia elos promotores 
publicos (Art. 1°, § 12, ela Lei, no 80, de 25 ele Agosto 
ele 1892). 

§ 370 

No districpo feueral perante a justiça local nos autos 
referentes a testamelil.tarias offi.ciam tarnbem os membros 
do ministerio publico (Art. 164, ·s 6n do Decreto no 1030 
ele 14 ele Novembro ele 10~!0) . 

§ 371 
Perante as justiças locaes o Procurador da Repu blica, 

auxiliado pelos a~junctos, ajudantes, procuradoresseccio-
1G Leis ela Prov edoria 
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naes e solicl.tadores, officiam nas reducções de testamen
tos, nas contas de testamentarias e capellas em que fôr 
interessada a Fazenda Nacional e o que fôr a bem de 
seos direitos aos resíduos e aos vínculos que vagarem. 

(Art. 32, I e li, da Lei, n° 221, de 20 ele Novembro 
de 1894). 

CAPITULO XXXI 

ESCRIVÃO DA PROVEDORIA 

§ 372 

Aos escrivães da provedoria de resíduos e bens de 
evento incumbe: 

1° denunciar ao juizo a existencia de testamentos de 
que tiver noticia (Art. 148, § l do Decreto, n°· 123; de 10 
de Novembro de 1892); 

2° lavrar o t ermo ele abertura de testamentos cerrados 
(art. 148, § 2u do Decreto citado); 

3o registrar testamentos, mandai-os inscrever e ar
chival-os (Art: 148, § 3o elo cit. decreto). (134) 

(134) Os te~tamentos que ' forem abertos na Capital ou nella 
tiverem de ser cumpridos, logo depois de registrados, deverão ser pre
sentes á Repartição do Con~encioso do Thesouro. Os que forem abertos 
nas outras comarcas serão apresentados ás Collectorias, Recebedorias 
ou mezas de rendas do Estado para inscrevel-os no livro compe
tente, lançando-lhes a verba da apresentação assignada pelo procu
rador Fiscal na Capital e fóra pelo Collector ou administrador de 
rendas. • 

Art. s6, Decr., n° 355, de r8g6. 
Ao escrivão do juízo da Provedoria de Capellas e Resíduos que 

deixar de fazer a remessa dos testamentos, dentro de oito dias da 
data do registro, que dér certidão ou praticar qualquer outro acto 
relativo a testamento que não esteja inscripto ria repartição fiscal 
será imposta nas mesmas condições a multa de 2 so$000 a soo$' 
além das penas em que incorrer pela responsabilidaçie . 

(Art. 57 do Decreto citado). 
Nas Collectorias, Recebedorias Mesas de Rendas e ·na Repartiç~o 

do .Contencioso se farão as inscripções dos testamentos, ainda mesmo 
daquelles que não instituírem herdeiros e legatarios sujeitos ao im
posto. 

§ I O titulo da inscripção constará do numero que lhes com
petir, nome do testador, naturalidade, estado, profissão, data do obito, 



-243 

4" escrever em forma os autos de inventario, contas 
de t estamenteiros, de reducção de testamentos nuncupa
tivos e particulares e mais feitos que ·correm no juizo, 
officios, mandados, precatarias, g·uias para pagamento do 
imposto de transmissão cmtsa-11w1·tis, e o mais que fôr 
do expediente jucliciario ; 

5" assistir ás audiencias, devendo ter um protocollo 
especial, e fazer nellas, ou fóra dellas, citações por palavra, 
ou carta; 

6" remetter aos juizes, precedendo despacho, o tes
tamento original requisitado para exame de falsidade, 
deixando traslado em seu 1 ug·ar ; 

7" ter os livros nec0ssarios, protocolo das audiencias, 
o livro de reg istro dos testamentos, e o da arrecadação 
do resíduo na fórma determinada no art. 35, § 3 do Decr. 
n. 834 ·de 2 de Outubro de 1851 ; 

8° apresentar em correição a. relação dos testamentos 
apresentados para o registro até á sua data, na fórma do 
art. 30 elo Decr. cit. ; 

9" notificar o marido para especialisaç~o da hypo
theca da mulher lóg·o que reg· istre algum testamento em 
que se contenha herança ou legado a ella deixado, com 
clausula de incommunicabilidade (Arts. 173 do Decr., n. 
370, de 2 de Maio ele 1890 e 148, § 4", do Decreto Esta
doai, n. 123, de 1892) ; 

10 remetter á Estação Fiscal, depois de encerrados, 
os inventario: los lJens dos fa lleciclos ab intestato, cujos 
he1·deiros devam pagar imposto; (135) 

residencia ao tempo deste, data da abertura do testamento, nome 
do testamenteiro e prazo concedido para o cumprimento das dis -
posições testamentarias_ · 

§ II Serão designados os herdeiros e legatarios por seus nomes, 
natureza da herança ou legado, especificaç:lo do que consistir em 
dinheiro, apolices, acções, bens moveis, semoventes e de raiz e ou-
tros e.ffeitos. , . 

§ III Abonar-se-ão na inscripção os pagamentos do imposto á 
medida que se verificare!ll· ·· , . 

(Art. 58 do cit.. Decreto n.0 355, de 14 de Abril de 1896). 
(r3'.5) Os escrivães do juizos perante quem se proceder á arre

cadação e. inv;entar\o dos ben~ cl9s hHecidos . ab intesto.to, cujos her-. . 
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11 remetter ao escrivão de orphams o certificado de 
que trata o art. 185 do Decreto n. 370, de 2 de Maio 

de 1890 ; 
12 cumprit·, finalmente, os deveres de seu cargo, 

observando e regimento geral elos escrivães. 

CAPITULO XXXII 

TAXA JUDICIARIA E CUSTAS 

§ 373 
As causas julgadas no districto federal estão s uj eitas 

a uma taxa substitutiva das custas contadas aos j uizes 
e funccionarios do ministerio publico, com excepção das 
que competem aos curadores de orphams e ausentes. (De
creto, no 2163 ele 9 de Novembro de 1895). 

§ 374 

São excluídos da taxa j udiciaria Ots autos ele remoção 
de testamenteiros e contas ele testamentar ias. (Art. 4° do, 
cit. Decreto). 

§ 375 

As custas j uuiciarias ela justiça local do districto 
federal são taxadas pelo Decreto, n . 2162, de 9 de o
vcmbro de 1895. 

§ ~~7(1 

As custas j udiciarias, no Estado, vencendo os .1 tuzes 
de 1." instancia custas, são taxadas pelo Decreto, n. 178, 

. de 6 de .Junho de 1893, que se vê publicad0 na Gaz . .Tu-

deiros devam pagar imposto, são obrigados a remetter á esta•;ão 
fiscal os inventarias logo depois do encerramento dos mesmos e os 
gue deixarem de o fazer incorrerão em multa de 25$000 a 50~ooo, 
por inventarÍo, alem da responsabilidade criminal. 

§ I Os juizes ordenarão, quando os escrivães o não tenham feito 
essa remessa. : 

§ li Emquanto não constar do processo que esta formalidade 
foi preenchida, não se poderá, sob as penas deste artigo, julgar a 
partilha. 

(Art. 59 do Decreto, n. 355, de I4 de Abril de 1896). 
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ridica do Estado, anno I, vol. II, de 15 de Julho de 1893, 
pags. 357 a 402). 

Os Ministros do Tribunal de Justiça não vencem 
custas. 

TITULO III 

SUCCESSÃO LEGITIMA 

CAPITULO XXXIII 

Herdei1·os 

§ 377 

, Herdeiro ab intestato é aquelle que pela lei continú.a 
a pessôa do defunto e -succecle activa e passivamente em 
seus direitos, acções, obrig-açõe5 e encarg·os, exceptuaclos 
os direitos de familia e personalíssimos. H(JJ?'eS et dej~tntus 
una eademque pe1·so?Ut uhtnht1'. 

Não póde exercer mais direitos e responder por mais 
ob>rig-ações que tinha seu antecessôr. 

§ 378 

Os herdeiros testamentarios ou legitimos, fallecidos 
depois elo testador, posto que não tenham addido nem 
repudiado a herança transmittem --n'a por sua ve;t: aos 
seus herdeiros e fallecendo em vida daquelle de quem 
são herdeiros, nada transmittem como successores. delle, 
porque não ha herança de pessôa viva (Ramalho, Instit.. 
Orph., § 3°, pag. 6n). 

§ 379 

Passa aos herdeir'os a propriedade e posse do defunto 
ipso J~we, immediatamente depois de seu fallecimento, 
sem elependencia ele apprehensão corp.orea, ainda que o 
successor ·ignore que é herdeiro ; podendo os herdeiros 
i,mmittir-se na pósse em virtude da lei, sem impetrar 
ào juiz a immissão della e usar dos interdictos posses
sorios e acções a bem de seus direitos · de senhores 
e possuidores. (Alvará de 9 de Novembro ele 1754; As-
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sento de 18 de Fevereiro de 1788 · Coelho da Rocha, §§ 
421, 425, 426, e 435 c nóta ; Gouveia Pinto, nóta 600 ao 
cap. XXX; C. Telles, Dig. Port., vols. I, arts. 617 e 619; 
II, arts. 812 e 814; III, art. 1849). (136) 

§ 380 
A successão tem 1ug·ar: 
a) J~vre p?·op?·?:o, quando chamados os mais proximos 

- ---p 30 J A1ortltus fucit vivum possesso rem sine uüa apprdtenúone 
e accrescentaremos, et etiam dominum. A pósse que o herdeiro ad
quire de pleno direito é uma pósse civil com effeitos da natural e 
por conseguintemente fi.ctiva, uma pósse de direito e não de facto 
realmente, pois esta suppôe naturalmente uma apprehensão material
dá-fie, no dizer de Lacantinerie : a investidura legal e de pleno di
reito da posse dos bens hereditarios em proveito do herdeiro. Essa 
pósse é sem prejuízo da posse material, detenção de administração 
em virtude tambem da lei, do cabeça do casal e dos inventariantes 
nomeados até que se faça a partilha. A pósse natural de facto elles 
adquirem pela partilha definitiva e tanto assim que diz a lei que o 
cabeça de casal e inventariante fica na pósse dos bens ; e, si algum 
dos herdeiros ou qualquer pessóa o perturbar na pósse, póde usar 
da manutenção ou do interdicto mtde vi, quando não queira antes 
desforçar-se in continenti-Ord. liv. 4°, tit. 95 § r 0 , e ainda o mesmo 
cabeça de casal perde a posse dos bens se suscitar questões que demo
rem a partilha por mais de um anno (Ord. liv. 4°, tit. g6, § 12) ; por
que então é a herança posta em sequestro. (Vide T. de Freitas, Test., 
S 285, n.0 lii e IV, pags. 410 e 4II; C. Telles, Dig. Port., art. 
62o). Assim o herdeiro, a quem a posse legal compete, não póde 
esbulhar os direitos do co-herdeiro, á quem a lei designa para ca
beça de casal ou inventariante, em quanto se .fazem as partilha,s. O 
co-herdeiro, em quanto não se fazem as partilhas, n:lq póde vender 
bem algum, pois o seu domínio e posse não recae sobre bens ·indi
vidualisados do acervo, mas sim o direito ao que lhe possa tocar 
em quinhão hereditario , feito pela partilha que faz a individuação 
dos bens . (Vide Direito, vol. LX, de 15 de Março de 1893, pags. 
396 a 416; Accordam da Relação de S. Paulo, de 23 de Agosto 
de 1892;. Estando vaga a posse da herança póde o herdeiro se 
empossar d'ella por sua propria autoridade ; más estando occupada 
por um terceiro, ainda que seja um injusto possuidor, ou mero de
tentor, não ll!e é licito occupal-a, sem que previamente seja esse 
terceiro citado e obrigado judicialmente a largar "a pósse por meio 
dos interdictos possessorios. Esta regra ainda prevalece depois do 
Alvará de 9 de Novembro de q 54 que fez passar ao herdeiro a 
posse civil com todos os effeitos da natural ; porque a disposição 
deste Alvará entende-se ordim servato. Si aquelle, em cujos direitos 
succedeu, não podia em sua vida, recobrar a posse, sem usar dos 
remedios possessorios, tambem o herdeiro, para o mesmo effeito, 
carece de remedío. (Ramalho, cit., pag. 203 a 207). 
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parentes, a lei lhes confere immediatamente o cl.ireito 
de s.ucceder ; a.~sim os filhos succedem ju1•e tp?'OP?'ÍO aos 
seus pais ; 

' . ' 

. b) ju1·e t?'Çl/nsmissi~nis, no caso de succeder o herdeiro 
daquelle que morre, antes de ter acceitado ou repudiado 

, I . : ' 

a succe::;são, Jâ aberta em seu favO?'; , 
c) Ju1·e ?'epresentationis, quando âJguem, que de oútro 

ni6do seria excluído ela successão, ·a conseg·ue, represen
tando a pessõa defunta antes da abertum da successão e 
substitue o parente morto ' nos mesmos direitos e' g-ráo 
de parentesco, assim os netos que representam os direitos 
do pai premorto, concorrendo· com os tios na successão 
do avô. (137) 

\137) t'óde-se succeder de d1:1as maneiras diz Lacantinerie, Précis 
de Droit Civil, pag. 41, ou de son' cite/ (proprio nomim), ou por 
meio de representação . No primeiro caso quando se é chamado a 
succeder em raz;ão do gráo de parentesco que se occupa real e ef
fectivamente na família do defunto ; e no segundo caso quando s·e 
vem occupar o gráo de parentesco de uma outra pessôa mórta á qual 
se substitue em virtude da permissão da lei. A representaç:Io é um!l 
ficção da lei, cujo effeito é o de faller entrar os representantes no 
Jogar, no gráo e direitos do representado, e, assim, nesta materia 
deve haver toda interpretação restrictiva; os direitos que o repres~
tante é chamado a exercer, sjo os do representado; mas esses Cfi.
reitos vem da lei e não do representado, pois não é successor deste; 
tanto que se póde representar aquelle, cuja successão se renunciou; 
assim, posso renunciar á successão de meu pai pana concorrer ·com 
o meu tio na successão de meu avô; nâio sendo 9 representante 
obrigado a pagar .as dividas do · rep.resentado 

1
; podendo-se representar 

uma pessôa, ao tempo de cuja mórte, não 'se éra· ainda concebido ; 
assim, um filho concebido depois da mórte do avô, póde representar 
este na herança do bisavô. O direito de representação concede-se 
aos descendentes até o infinito e aos collateraes limitado aos filhos 
de irmãos (sobrinhos), não tendo Jogar na linha dos ascendentes. 
(Ramalho, cit., § 11, nótas 63 e 64). A representaçiíO produz dous 
effeitos, o primeiro é que os parentes mais proximos em gráo ex 
cluem aos mais remotos que descendem do defunto ; mas não ex
cluem os mais remotos que descendem de outra pessóa fallecida, 
e o segundo é que os filhos que vem pelo direito de representação, 

' não succedem in capita, senão em stirpes. Na successão i1t capita 
divide-se a herança em tantas par.tes eguaes quanto são os herdeiros; 
e em a successao in stirpes divide-se a herança em tantas partes 
eguaes quantas são as pessôas que deviam herdar, si fossem vivas, 
subdividindo-se .as partes dos que falleceram pelos seos representantes. 
(Per. de Carvalho, Proc. Orph., § 33 e nó tas 7 5 e 76) 
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§ 381 

A successão legitima deffere-se na ordem seguinte: 
1 °) Aos descendeu tes ; 
2°) ascendentes, na falta de descendentes; 
:3o) na falta de uns e outros, aos collateraes até o 

decimo g-ráo, contado segundo o direito civil (romano) ; 
4°) ao conj uge, na falta de colla teraes a t 6 o de c i

mo gráo; 
5°) á Fazenda Nacional (União). 

se c cão la 
~ I 

.Descendentes 

§ 382 

Na ordem dos descendentes, succedem em primeiro 
lagar ap pae e á mãe os filhos n.ascidos ele casa mmi'to 
civil valido, contrah1clo na forma da Lei no 181 , de 24 de 
Janeiro ele 1890, ou provindos de casamento relig·ioso 
v,ali~lo, contrahido antes de 24 de ·Maio de 1890, celebrado 
conforme o Concilio Tridentino e Constituição do ·Arce
bi!>pado da Bahia (Decr. de 11 do Setembro de 1564; Lei 
de 8 de Abril de 1559; Ord. lív. 4.0 t.it. 96; Lei de 3 de 
Outubro de 1827). I • 

Succedem os descendentes sem distincção de sexo, 
ed~de ou de serem ou não emancipado~. 

§ 383 

São descendentes legítimos tambem os filhos nascidos 
de casamento mixto, entre catholico e pessôa que pro
fessava relig:'ião dissidente contrahido. segund.o as for;w a-
1idades do Direito Canonico, antes de 24 de Maio de• 1890, 

· data· em que não se permittiu mais o casa~ento' célehra<;Io 
fóra das prescripções da Lei no 181 de :24 de Janeiro ao 
mesmo anno. (Lafayette - Direitos de Família, § 10, 11° 2. 
Avisos, no 491, de 21 de Outubro de 1865 e ri" 495, 'de 25 
do mesmo mez e ann('); de 20 de ·Julho de 1867 e C'ir
cular da mesma data). 
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§ 384 

São descendentes legitimas os provindos de casa
mento entre pessoas pertencentes ás sei tas dissidentes ce
lebrado em harmonia c0m as prescripções das religiões 
respectivas, na fórma da Lei nu 1144, de ll ele Setembro 
de 1861 e Decreto, no 3069, ele 17 de Abril ele 1863, antes 
ela referida data, de 24 de Maio ele 1890. 

§ 385 

Nehum casamento celebrado no Brasil desde 24 ele 
Maio de 1890 é valido si não fôr contrahido perante a 
·autoridade civil eom as formalidades prescr iptas na ci
tadÇL lei . no 181, de 1890, salva a disposição do art. 37: 
(Art. l 08 ela Lei citada). (138) 

· (r 38) Transc;revemos os seguintes actos do Governo sobre o ca
samento civil. 

- Ministerio dos Negocias da Justiça-za secção-Circular-Rio 
ele Janeiro , rr de Junho de r8go. 

Chegando ao conhecimento do governo que fanaticos ou igno
rantes, apoiando-se na disposição da lei do casamento civil que, em 
favor da liberdade de consciencia, permitte a todos os nubentes, 
antes ou depois de contrahil-o, a observancia das formalidades e ce
remonias prescriptas pela religião de cada um ou de ambos, induzem 
ou são induzidos á ·falsa opinião de que a lei rec-onhece para os seus 
effeitos outro cásamento, que não o civil, e podendo resultar desse· 

.err.o graves e ,j:rremediaveis males em prejuízo da constituição rla 
família e de importantes direitos, cuja garantia foi o principal fim 
da mesma lei, o Governo Provisorio determina que deis nesse estado 
a maior publicidade aos seguintes preceitos : 

r.0 Nenhum casamento celebrado DO Brazil desde 24 de maio 
de r8go será valido si não for contrahido perante a competente 
autoridade civil com as formalidades prescriptas DO decreto n. r81 
de 24 de janeiro ultimo, salva a disposição do art. 37. (Preceito 
do art. 108). 

2.~ As íor~alidaues e ceremonias ,religiosas, permittidas. pelo 
,· p~~~grapho unico do- citado art. ro8, nada infiue111 para a validade 

do c~sàmento civil, sejam anteriores ou posteriores á ,sua celebração, 
quer observadas, ,quer omittidas por livre vontade dos contral)entes. 

, 3.0 Nenhuma .solemnidade religiosa, ainda sob a fórma de sa
cramento do matrimonio, celebrada no Estados Unidos do Brazil, 

·' depois de 23 de maio ultimo, constitue perante a lei civil vinculo 
conjugal, . ou impedimento para livremente casarem com outra pessoa, 
os que houverem daquella. data em diante recebido ess~ ?U outro 
sacramento. em quanto não for celebrado o casamento CIVIL 
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4. 0 O casamento civil é em todo o -:Brazil, desde 24 de maio 
ultimq, essencial e insupprivel para estabelecer : 

O vinculo c.onjugal ; 
Os direitos e deveres conjugaes ; 
O patrio poder : · 
A legitimidade da prole ; 
O parentesco legitimo e os direitos e deveres que delle de-

pendem; . 
Os direitos successorios que, segundo a lei em vigor ao tempo 

da abertura da successão, forem privativamente conferid0s aos con-
juges e parentes legítimos ; . 

Os outros effeitos civis mencionados no art. 56 e seguintes da 
citada lei de 24 de janeiro de r8go. · 

5. a Os casamentos celebrados depois do r0 de janeiro de 1889 
e antes de 24 de maio ultimo, que estavam sujeitos ao registro civil 
para produzirem effeitos legaes, serão, não obstante a omissão dessa 
formalidade no prazo fixado pelo regulamento de 7 de março de 
I 1)88, considerados validos para todos os effeitos civis, desde a sua 
celebração, uma vez registrados, como devem sel-o, pelo competente 
escrivão dos juizes de paz, ou pelo offi.cial privativo do registro dos 
casamentos nos Jogares em que ja estiver funccionando e· houverem 
sido encerrados os livros dos escrivães de paz, ficando dispensado 
da multa em que incorreram os conjuges que, dentro de oito dias 
contados do conhecimento na localidade; desta disposição do Governo 
Provisorio, apresentarem ao registro as declarações exigidas pelo art. 
70 do citado regulamento. 

6.0 A obrigação do registro, a que se refere o preceito ante
cedente, cessa para todos os que houverem celebrado o casamento 
civil nos Estados Unidos do Brazil em conformidade da lei de 24 
de Janeiro de ·r8go. · 

·7· 0 Está subentendido que nem o citado regulamento de r888, 
nem a lei de 24 de janeiro de r 8go, ou qualquer dos preceitos desta 
circular são applicaveis com prejuízo dos direitos adquiridos aos que 
casaram na forma da lei vigente ao tempo ou no logar da celebração 
do acto. 

(Circular remettida ás autoridades do Estado de S. Paulo e aos 
vigarios pelo Doutor Prudente J. de Moraes Barros por circular de 
14 de Junho de r89oj . · 

Sobre os casamentos acatllolicos, leia-se o seguinte aviso ao Go
vernador do Rio Grande do Sul, de r r de Setembro de r8go .. ~. 

cc Em resposta ao vosso officio n. 5,097 de 16 do mez findo, 
declaro-vos que não ha necessidade de nenhuma das providencias 
soli"Citadas pelo representante da · Egreja Evangelica desse estadÕ, visto 
já haverem sido tomadas pelas leis patrias outras muito mais com
pletas, :liberaes e Javoraveis do que as propostas na sua represen
tação, porquanto : 

cc 1.0 Para produzirem todos os effeitos civis os casamentos 
acatholicos celebrados, dentro ou fóra do paiz, antes da lei de I I 

de Setembro de 1661, não é necessario o registro instituído no Brazil, 
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A filiação é leg-itima : · · 
1 ",.si no momento da concepção, o pae e mãe se acham 

vincl!llados por casamento 'valido; 
em v1rtude do disposto nos àrts. r 0 a 4° do decreto n. 3,069 de 
I7 de Abril de 1863. 

<i. 2. 0 Os casamentos acatholicos celebrados no estrangeiro con
tinuárão a ser di~pensados do registro no Brazil até a publicação do 
regulamento de 25 de Abril de 1874, que o ex igio nos casos dos 

· arts . 7° e 66 (citado decreto n. 3,o69 de r863, · arts. 1°, z0 e 42). 
« 3· 0 Para o registro dos casamentos acatholicos celebrados no 

Brazil depois da lei de r86r e antes do decreto n. 3,069 de r863, 
afim de produzirem todos os effeitos civis desde a sua celebração, 
forão concedidos prazos mais longos, do que os propostos (art. 40 
do mesmo decreto). 

14:0 A omissão desse · registro ainda depois de r863 e até pu
blicação do decreto n. 3, 316 que approvou a · parte penal do regu
lamento n. 5,6o4 de 25 de Abril de r874, nunca sujeitou a outra 
pena, senão a de só produzir o casamento acatholico effeitos civis 
contra terceiros . da data do registro em diante (arts. 6° e 40 do 
citado decreto n. 3,o6g). 

cc 5. 0 A pena accrescentada pelo art. 46 do citado regulamento 
n. s,6o4 e art. 5° do approvado pelo decreto n. 9,886 de r888 é 
a malta de S$ a 20$ooo . 

6.0 Dessa multa forão relevados pela circular de u de Junho 
ultimo todos os· que apresentassem a' registro· dentro de oito dias, 
contados do conhecimento della no lugar, os casamentos religiosos 
celebrados do r0 ·de J anheiro de r 889 a 24 de · Maio de corrente anno. 

• << 7. 0 Nem essa circular nem disposição alguma prohibe o re-
gistro em qualquer tempo de taes casamento celebrados desde r861 
até o dia em que entrou em excução a lei 'do casamento civil\ .uma 
vez que seja paga a multa, e subentendido que ·os effeitos civis contra 
terceiro começão da data do mesmo registro. 

« ·8.0 Os arts. 49 e ro8 da lei de 24 de Janeiro ultimo e o n. 7 
da referida circular nehuma duvida deixão sobre não serem appli
caveis suas disposições, com prejuízo dos. direitos adq_uiridos, aos que 
casárão na forma da lei vigente ao tempo e no lugar da celebração 
do acto, e portanto só n,ão produzem effeitos civis os casamentos 
religiosos celebrados depois de 23 · Maio deste anno. 
·, , « 9.0 Não dependem, pois, de revalidação proposta, por falta 
de registro, os casamentos celebrados antes da execução da le1 de 
24 de Janeiro (decreto n. 3069, art. r8). · 

<c ro.0 As penas· comminadas ao ministro de qualquer · <wnfissão, 
que celebrar as cerimonias religiosas do casamento ll:ntes do acto 
civil não são excedentes às do decreto do Estado 0nental, que a 
Egr~ja Evangelica desejaria fossem adaptadas no Brazil. 

Saude e fraternidade .-M. Ferraz de Campos Saltes - Sr. gover
nador do estado do Rio Grande do Sul. 
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2°, ou putativo; 
3°, ou annullavel , em bó ra não putativo, nos casos 

em que subsis1 iria, si o vicio determinante da annullaçã.o 
não tivesse sido uti lisado para esse effeito, no praso e 
segundo. os preceitos da lei. (Arts. 61, 70 e 76 ela Lei no 
181, de 1890 ; Lafayette, Direitos de Familia, § 104 e Clo
vis ·Bevilaqua, Direito da Família, § 64). (139) 

(139) Deve-se distinguir o casamento nullo e annullavel. A an
nullação não obsta á legitimidade do filho concebido na constancia 
delle ; a nullidade faz cessar absolutamente todos os vestígios legaes 
do casamento, a não ser que, attendendo á bôa fé dos conjuges, 
seja e!le declarado putativo. Para determinar o momento da con
cepção e saber se e!la teve Jogar, quando o pae e a 'mãe achavam
se legalmente unidos pelo vinculo de um casamento, só dispomos 
da presumpção da união sexual, na constancia do casamento e da 
duração do período da gestação da mulher. Tres principias jurídi
cos condensam os resultados da observação neste ponto: 1°, o filho 
gerado na constancia do casamento reputa-se oriundo do concubito 
dos dous conjuges, e portanto legitimo. Pater is est qttem jus Ice 
nuptim demonstrant; 2°, o filho que nasce r8o dias apoz o casa
mento é tido como já engendrado na constancia delle; 3°, e o que 
nasce até 300 dias depois da separação dos conjuges, . por morte de 
um delles, divorcio ou annulla<,:ão do casamento, presume-se egual
mel)te concebido ao tempo de legitima cohabitação. O primeiro 
desses prasos é, segunda a opinião corrente, a duração mínima da 
gestação da mulher, àesde o momento da fecundação até o parto; e . 
o segundo é a. sua duração maxima, sobre a qual, entretanto, não 
existe plenó accordo entre os competentes (Clovis, cit., pags. 388 
a 389). Diz esse erudito escriptor: que a presumpção do concubito 
dos esposos ao tempo da concepção pode ceder á uma próva irre
cusavel da impossibilidade material da cohabitação no tempo da 
concepção, isto é, qos primeiros cento e vinte e dias dos tresentos 
anteriores ao nascimento, pois que, si mater semper certa est, não 
é possível asseverar o me~mo em relação ao pae. Essa impossibili
dade resulta CJ.a impotencia absoluta do marido, ou da separação 
dos conjuges, judicial ou de facto, como si um delles se acha au
sente do lar sem ppder a eJJe volver pela grande distancia ou por 
alguma reclusão incommunicavel, ou por ter-se dado a dissoluç:lo 
da sociedade matrimonial. Entretanto é possível que os esposos, ape
zar de divorciados, se reconciliem si quer momentanea e desaper
cebidamente, e desse contacto resulte um filb.o. A .prova , de adul
terio, ainda acompanhada da circumstancia da occultação do estado 
de gravidez e parto, não destróe a presumpçiio legal da paternidade; 
porquanto, não obstante as relações criminosas da mulher com outra 
pessôa, o filho bem póde ser do marido e na duvida prevalece 
presumpçao de paternidade em favor da legitimidade. (Lafaye. a 
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§ 387 
Casamento putativo é o que, sendo nullo, foi todavia 

contrahido de bôa fé por ambo~ os conjug-es ou por um 
só delles. (140) 

Dir. de Fam., § 104). Na filiação' legitima, diz Dias Ferreira, não ' 
é necessaria a prova da fidelidade da mãe' pois' esta . fidelidade ' 
presume-se e o filho está sob a regra : pater is est quem jztitae nztptia:e 
demonstrant. A paternidade não póde ser phisicamente provada, dtz 
Rogron, mesmo no casamento; uma poderosa presumpçio attri~ue 
n:ste caso o filho ao marido da mãe ; porque, salvo próva matenal, 
na o se póde 'suppôr que ella violou a fé jurada,. Essa presumpção, 
diz Paula Baptista, dispensa da próva quem a tem e remette essa 
~brigação para a parte contraria que póde destruil-a per próvas plenas 
liquidas_. Filho legítimo é aquel\e que foi concebido de uma mulher 
casada cotn seo marido ( dés CEuvres de son marz). Assim para se 
demonstrar a filiação legitima deve-se provar: r0 , que a mulher de 
quem se diz filho é ou foi casada; z 0 , que teve um filho em tal 
epoca; 3°, que é o filho que ella deo á luz; 4°, que é fructo da 
óbra do. marido cle sua, mãe (Legrand de Saule). Para evitar ' a con-

. fusão do parto a mulher viuva não póde, entre nós, casar-se dentro 
de dez mezes · depois da viuvez, salvo se depóís desta e antes 'da
quelle praso tiver algum filho. Assim tambem a mulher separada do 
marido por nullídade ou annullação do casamento não póde casar
se até ro mezes depois da separação judicial dos corpos, salvo ' si 
depois desta e antes do referido praso, tiver algum filho (Art. r 0 

§ ro da Lei · n° r8r de 24 de Janeiro de 'r8go). Si o fizerem n ~o 
poderão testar nem communicarilo com os maridos mais de uma teFça 
parte de seus bens presentes e futuros (art. roo da ·Lei cit). 

. ( 140) E' um casamento que na realidade está nullo, m~s que 
os dous esposos ou um delles acreditava validamel)te contrahtdo 1e, 
por excepção a princípio em contrario, o casamento putativo,· cuja 
annullação é pronunciada, produz em proveito dos filhos como em 
proveito dos esposos de bôa fé, · todos os effeitos jurídicos como 
oriundos de um casamento valido. Esta excepr;.ão estabeleci,d~ em 
favor de casamentos. que estão simplesmente nullos, é em geral estra
nha aos casamentos que não têm os caracteres ~ssenciaes do casa
mento. A condição exigida para que um casamento viciado de nlll
lidade, possa ser considerado como putativo, é que tenhta ·sido cdn
trahido quer pelos dous esposos quer ao menos por u~ delles, na 
ígnorancia dos vi cios que produziram a nullidade. Basta que· esta 
ignorancia constitutiva da bóa fé, tenha existido no momento ,da 
celebração do casamento, importando pouco que a bóa fé seja o 
resultado de um erro de. facto ou de direito. A bóa · fé dos esposos 
deve em geral se presumir quando allegam ignor:i~ci~ de facto;"qu:l.n
do o erro é de direito ella n l o se presume, po1s nmguem se JUlga 
ignorar o direito. Nest~ caso a presumpção é de má fé e. no pri
meiro de bõa fé, podendo essas presumpções ser combattdas por 
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meio de simples presumpções, cuja apreciaçío cabe aos juizes. Quer 
a bõa fé exista por parte dos dois esposos quer por parte de um 
de!les produz sempre em favor dos filhos, nascidos de seu com
mercio, todos os effeitos de casamento valido, lhes conferindo o di
reito de succeder, como filhos legítimos, mesmo ao esposo de má 
fé e a seus parentes, O casamento putativo produ~ seus effeitos em 
proveito dos filhos concebidos em estado de bõa fé, mas ainda 
daquelles que o tem sido depois di\ cessação da bõa fé, contanto 
que a concepção seja anterior á a,nnullação do casamento. E' assim 
ainda que o casamento seja apnullado por causa de bigamia ou de 
incesto . . Assim tambem o casamento putativo legitima os filhos havidos 
anteriormente á sua c~lebração, contanto que o concubito do qual são 
provindos não seja maculado. de adulterio e incesto, sendo a razão 
que o casamento, mesmo valido, não póde legitimar os filhos de uma 
união corporal adulterina e incestuosa, embóra esses filhos alleguem 
que os pais ignoravam esses vícios de adulterio e incesto; a lei pro
hibe a legitimação dos filhos adulterinos e incestuosos, não fez excep
ção ao principio, em favõr da boa fé dos concubinarios adulteros e 
incestuosos. (Demolombe, IH, pap;. 365; Duranton, tom~ li, pags. 
354 e 355, Aubry et Rau, vo]; 5°, pag. 46). O casamento putativo 
contrahido pelos esposos de. bõa fé tem por effeito .legitimar os filhos 
naturaes por subsequente matrimonio (Zachariae, tomo III, § 46o, 
nóta 10 ; Delvincourt, tot:n,o I, pag. 145 ; Duranton, tomos li, n° 
356 e lll, n° , 17 5 ; Demolombe, tomo UI, n° 364 e seguintes ; mas 
não os adulterinos e i11cestuosos. Vide Merlin, Repert. vb. legitimation; 
Toullier, tomo r 0 , n° 657; Solon, Des Nullités, tomo 2°, n° 198 ; 
Dalloz, Jurisprud. vol. III, de 1791 a r85o, pag . . 338, verb.:111ariage 
e verb. legitimation, pag. 239, n° r6, 17 e r8. A annull3ção de um 
casamento· tem por fim estabelecer relativamente aps filhos provindos 
dellc (qni en sont issus), a condiçã.o de filhos legalmepte reconhecidos 
(Jurisprudence du Siécle XIX, Table r881 a, r89o, 71erb. mariage, 
pag. 761). O conjuge que, com desprezo de um primeiro casamento 
ainda subsistente, contrahe segunrlo, em raz:I.:> de sua má· fé não 
póde reclamar os effeitos civis do segundo casamento. Deve ficar 
privado da qualidade de esposo e direitos que della derivam; não 
tem patrio poder; não succede aos filhos e nem ao conjuge de boa 
fé; os fi~h9s, como são considerados legítimos em relação f:l ambos 
os conjuges, succedem tambem ao conjuge de má fé e aos seus pa· 
rentes, como se o casamento fosse valido. (Lafayette-Dirs. de Fa
mília, § 33). O art. 75 da Lei , n° 181, de 24 de Janeiro de r8go, 
diz :-quando o casamento nullo ou annullavel tiver sido contrahido 
de bôa fé, produsirá os seus effeitos civis, quer em relação aos con
juges quer em ' relação aos filhos, ainda que estes fossem havidos 
antes do mesmo casamento. Tod.avia, si só um dos conjuges o tiver 
contrahido de bõ1 fé, o casamento só produzirá effeito em favor delle. 
Nc1o solveu ess~ artigo a questão relativamente aos filhos havidos 
antes do mesmo casamento e de união corporal adulterina e incestu
osa e acreditamos não ser caso de dizer, que onde a lei n'io dis-
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§ 388 

Somente ao ma~ído cabe contestar a leg·it imidáde da 
paternidade do filh o de sua mulher e só nos casos se
guintes: 

a) si, por molestia ou outra qualquer causa1 se achava 
ao tempo da concepção, incapaz de realisar a fecundação ; 

b) si, na mesma epocll.a, a amencia tornava impos
sível a approximação dos es posos (Clovis Bevilaqua, Di
reito da Famüia § 65, pag-. 394-; Lafayette, cit. , § 106, 
let1·ct a.) (141) 

§ 389 

A maternidade pócle taml)em ser contestada; 
a) pela próva de parto supposto (Art. 285 elo Codigo 

Penal); 
b) pela negação da identidade da pessõa que se diz 

filho. (142) 
§ 390 

Pode ser contestada a existencia elo casamento de 
onde resulte a legitimidade da. união entre 'os paes da 

tinvue não devemos distinguir, pois seria permittir que o casamento 
putativo tivesse mais effeitos que o valido. 

A prohibição da legitima~~ão dos filhos fldulterinos por seguinte 
matrimonio está expressa na lei (art. 56 § r0), e essa, prohibição é 
absoluta e· de ordem publica e existe tambem pelo interesse do fi lho 
e contra elle. Aubry et Rau já citados dizem :-se o casamento va
lido seguinte não póde legitimar filhos adulterinos como legitimar 
o nullo que a boa fé produz effeitàs de valido , e terá feito a nossa 
lei excepção á regra prohibitiva em favor dos concubinarios acj ulteros? 

( 141) E' perigoso se conceder esse direito aos 'herdeiros do 
marido, podendo, porém, morto o marido, continuar a acção 
iniciada, ou se o fi lho nasceo depois da mórte delle, (óra do praso 
legal ou mesmo dentro delle, mas tendo havido no momento pre
sumível da concepção algumas das impossibilidades de concubito 
referidas (Clovis, cit., pag. 396). · · ,: 

(142) Esta contestação de estado póde ser proposta por qual
quer pessõa que possa ter interesse na apuraç.lo da verdade, isto é, 
o pae, mãe ou herdeiros de qualquer delles. Mas estes ultimos _só 
poderão propõr a acção de contestação da legitimidade da fihaçao, 
como acção prejudicial para firmarem um direito, como P de succes
são, o de alimentos ou outro dependente da qualidade de parente. 
Clovis, citado, pag. 397-Lafay~tte Dir. de Família, § .1.o6, pag .. uz). 
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pessôa, c'nja qualidade ele filho l eg·iti~o é negada (Clov is, 
cit, pag. 398, § 65-Lafayette, cit., § 106, n" III , pag. 
190). (143) 

§ 391 

· A acção de contestação de legitimidade de íili~ção 
não prescreve em tempu algum; mas prescrevem, pas 
S().do o praso legal, os direitos hered itarios, que della de· 
pendem .. (Lafayette, cit., pag. 191). 

~ 392 

A' aquelle, a quem o pae ou a mãe impugnam re
conhecer como filho compete a acção de filiação para · 
vindicar seu estado de filho legitimo. 

§ 393 

A próva da filiação legitima presuppõe a próva dos 
factos seg·uintes : 

1.0 Do casamento entre o pae e mãe; 
2." do nascimento do fi lho (parto) ; 
3." da identidade da pessôa do filho; 
4." da concepção na constancia elo casamento (La

fayette)-Dir. de Fam ília., § 108). (144) 

· (.143) Pode ser proP,osta pelos herdeiros do pae ou da m:le do 
contestado como prejudicial, para verificação do estado · de fàmilia , 
quando este fór a base de algum direito a cuja posse. pretendam: 
(Clovis). Os credores podem contestar a existencia d(!l casamento com 
o fim de provar illegitimidade da parte adversa. 

(144) O casamento e o nascimento provam-se por certidões e 
em falta por testemunhas. A próva do casamento e a do nascirnento 
no praso legal importam a presumpçã.o da paternidade. A certid;lo 
de baptismo prova a maternidade. Da prova do nascimento ao tempo 
legal resulta a presumpção cla concepção na constancia do casamento: 
A identidade prova-se por testemunhas. Na falta de certid:lo de nas
cimento, a fi.liaçi\0 legitima pódé ser provada pela posse do estadu . 
Esta é constituída principalmente por tres factos : 

a) Nominatio: quando o filho tem o appellido do páe; 
bl Tractatus: quando é tratado de filho pelo páe e pela mãe 

e por elles educado ; 
-c) Reputa tio : quando é tido e havido por fi lho na família e 

pelos visinhos. 
(Lafayette, cit. § ro8 e nóta; Clovis . cit., § 66). 
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§ 394 

São e:ffeitos do casamento civil : 
§ J.o Constituir família legitima e legitimar os filhos· 

anteriormente havidos de um dos contrahentes com o 
outro, salvo si um destes ao tempo do nascimento, ou 
da concepção dos mesmos filhos, estiver casado com outra 
pessôa .. 

§ 2.0 Investir o marido da representação leg,al da fa
mília e da administração dos bens communs, e daquelles· 
que, por contracto antenupcial, devam ser administrados
por elle. 

§ 3.0 Investir o marido do direito .de fixar o domi
cilio da família, de autorisár a profissão da mulher e di-:
rig·ir a educação dos filhos. 

§ 4.° Conferir á mulher o direito de usar elo nome da 
família do marido e gozar de suas honras e direitos, que 
pela legislação brasileira se possam communicar a ella. 

5.0 Obrig'ar o marido a sustentar, defender a mulher· 
e os filhos. · 

6.0 Determinar os direitos e deveres reciprocas, na 
forma ela legislação civil, entre o marido e a mulher e 
entre elles e os filhos. 

§ 395 

Na falta do' contracto antenupcial, os bens dos con
juges são presumidos communs, desde o dia seg'tÜnte 
ao do casamento·, salvo si provar-se que o matrimonio não· 
foi consumado entre elles . 

Esta próva não será aclmissiv~l quando tiverem filhos 
!lnteriores ao casamento, ou forem concubinados antes 
delle ou este houver· sido precedido de rapto. (145) 

(145) No direito patrio a communháo é o regimen legal por 
excellencia, porque, salvos os casos especialisados em lei ldecr. de 
24 de Janeiro de 1890, arts. 58 e 89) elle prevalecerá repUtando ·se 
adaptado, sempre que não existir um pacto derogatorio (Ord. liv. 
4, tit. 46 princ. e decr. cit., art. 57) Para que se dê esta communhão, 
diz Clovis, faz-se necessario : 1°, que se tenha realisado um casa
mento valido ou tido por tal; 2°, que não tenham os conjuges esti-

17 Leis da Pro-v ed oria 
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~ 396 

Os filhos illegitimos dividem-se em duas classes : 
a) Natu?"aes. 
b) ESjJ'tW ÍOS. 

Nat'tt?Ytes são aquelles que nascem de pae e mãe entre 
·os quaes, ao tempo da concepção ou ao tempo do nas
·Cimento, não havia impedimento dirimente para casar, 
como sejam os ele parentesco em gráo prohi biclo ou de 
casamento anterior ainda não dissolvido. (Arts '7° ~§ l A 2° 
e 56 § 1 o da Lei no 181, de 1890). 

pulado alguma cousa em contrario ou que seja nullo .o pacto con
cluído ; 3° que haja passado o primeiro dia apoz a celebração do 
casamento, si não se provar que o casamento !oi consumado. Em 
tres casos, diz o citado escriptor, dispensa a lei a próva de conjuncção 
apoz a celebração do casamento mencionados no § supra. A lei 

.afastou umas tantas duvidas ociosas com que se entretinham de-
mandas juridicamente futeis; mas foi incompleta a pro~idencia. 
Bastará a copula anterior para haver communhiio ? Não está, de 
modo positivo, afastada essa duvida ; mas raciocinando com o pre
ceito legal (art . 57) que exceptuou da necessidade da prova de 
união sexual posterior, aquelles casos em que ell:;. devia ter forçosa
mente existido, como no concubinato e na procreação de filhos 
communs, attendendo-se mais ainda a que elle a presuppõe onde 
pode ter-se dado, como no rapto, parece irrecusavel a cessação de 
similhante duvida (Dir. d:1 Família, § 37, pag. 234). Entendemos 
·que o legislador solveu essa duvida que assumia grande interesse nos 
casamentos celebrados in articulo mortis. Lafayette, e com elle outros 
jurisconsultos, já entendiam que a conjuncção anterior preenchia as 
vistas do legislador para o effeito da cornmunhâo de bens, assim 
·entendiam Gama, Dec. 124; Guerreiro, Trat. 2°, liv. 6°, cap. I, 
n° 99 e 109; Repert. das Ords., vol. IV, pag. 428, nota 2. Segúndo 
os codigos modernos a communhão de bens opera-se independente 
da consumação do casamento. (Cod. Civil Fr., art. 140r e seguintes, 
Cod. Civil Port., art. u o8 e seguintes (Direitos de Família, § 57, 
pags. 100 a ro1) . Em contrario a Lafayette e Rebouças, Observ. 
1)ag. 4 7, T . de Freitas, na nó ta 8 ao art. I I 7 da Consolid. das 
L. L. Civis, entendia que não bastava a copula anterior no casamento 
in extremis para haver communhão, exigindo a lei a consumação 
depois do casamento, copula posterior; assim tambem opinando 
'Borg. Caro., vol. 2°, § r27 n. r3 e 14 e vide Mello Freire, liv. 
II, tit. 8°, § 4°, nóta c e C. Telles, Dig. Port., vol. II, art. 267. 
Leia-se o § 242 e nóta de C. da Rocha. Que no casamento in ex
trcmis dava-se a communhão, verificada a existencia de copula an
terior, que aliás se pode presumir, se vê sustentado no Direito. vols. 
H, pags. 329 e 375 e IX, pag. 296). 
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Espu1·ios são os filhos provindos de coito ari'ulter·ino 
·OU in·cestuoso. (Ord. liv. 4°, tit. 93). (146) 

(I46) Não succedem aos pais e nem estes lhes succedem. Nada 
importa desde que exiõtiu o impedimento para casar ao tii'mpo da 
concepção, que tenha desapparecido na occasião do nascimento . 

. (Accordãos da Relação de S. Paulo, de 29 de Setembro de 187 5 e 
de 8 de Maio de r877-Gaz. Jurídica, de Perd. Malheiro, vol. XX, 
pags . 6r a 64 e do Trib. de Justiça de S. Paulo, de 8 de Novembro 
de r892, nos autos de appellação civil, n° 2056, de Taubaté, ap
peilante Dona Maria Francisca das Chagas e appell ados Luiz Moreira 
da Silva, Visconde de Tremembé e outros (Gaz . Jurídica do Estado, 
vol. I, anno I n° 2, pag. 192.-Vide Pothier, Success., vol. 8, cap. 
I, secc. II, Questão r. 8 ) Quanto aos chamados jil!tos sacrílegos, isto 

· é, os nascidos de pessoas que estavam impossibilitadas de contrahir 
nupcias por força da investidura de ordens sacras maiores ou da 
entrada em religião approvada, não ha mais que dizer a respeito, 
a não ser que a especie extinguiu-se em nosso direito com a secu
ralisação do casamento e a separação entre a egreja e o Estado 
(Clovis, cit., § 68, pag. 410). Poderá o padre casar-se civilmente 

· e seos fi lhos poderão ser tidos como legítimos, ou tendo :filhos em 
estado de solteiro com solteira, póde reconhece-los legalmente como 
simplesmente naturaes? As ordens sacras constituem ainda em face 
da lei civil, como no antigo direito, impedimento dirimente para o 
casamento? Em França agitou-se esta questão com a lei do casa
mento civil, alli onde não ha o regimen da separação da egreja do 
Estado. Tres opiniões se debatem. Sustentam uns que as ordens 
sacras constituem um impedimento prohibitivo e não-dirimente (Mailler 
de Chassat, Traité de la retroactivité des lois, n° I7 5 ; Pezzani-dt!s 
empecltemettte dzt mariage, n'' zo6; Aubry et Rau, tomo 5°, § 464, 
pag. g6) Segundo outros, as ordens, sacras são um impedimento di
rin;ente, de sorte que o casamento contrahido pelo sacerdote é vi -

· C i ~ do de nullidade absoluta (Allegre, Cod. Civil cornmenté á l'usage 
·du clergé, tomo 1°, pag. 143.) Em :fim outros, que n'io existe lei 
alguma civil que prohiba o casamento do padre catholico .(Côrte de 

·Cassaç.to, 25 de Janheiro de r888; Plocque- de la' condition j uridique 
.dés pr~tres C6&t!to!iques, pag. r 57 : Conseguintemente é valido o ca
samento por elle contrahido, ficando somente sujeito ás leis espiri
tuaes. Assim o decide a jurisprudencia franceza, como a italiana 
Vide fierisprudmce du Siécle XrX, de Fuzier Hermans e Th. Grif 
fond, Table-r88r a r8go, verb. mariage, pag. 758. Entre nos o 
padre é equiparado a qualquer cidadão ou particular; o art. 7° da 
le i, n° r8r de r8go, não refere as ordens sacras como impedimento 
para casamento ; e, portanto, os filhos do padre casando-se civilmente 

·são legitimas ; e, fóra de casamento havidos de mulher solteira, 
·sendo elle solteiro, ex soluto et solwta, são simplesmente naturaes, 
successiveis a seos paes, uma vez reconhecidos legalmente por escrip
tura publica ou estamento ou por quaesquer outros modos de direito. 

Assim o julgou o 1ribunal de Justiça de S. Paulo, na appellação 
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cível de Bragança, ap-pellante Satyro Zotico, filho do Padre Simplicia
Bueno de Siqueira, reconhecendo ter elle Zotico a qu:!lidade de
filho natural e do mesmo màdo julgou por Accordão de 3 de Ou
tubro de 1893, nos autos de aggravo cível, n° 168, de Capivaryr. 
aggravante Joaquim Luiz dos Salntos e aggravado Benedicto da Cosu 
Guimarães, Gaz. Jurídica do Estado, anno II, vol. V, n° 4, pag. 
257 á 267, dizendo o Accordam :-«Não tendo os clerigos impedi
mento para se casarem civilmente, os filhos considerados sacrílego;; 
pelo direito antigo não estão hoje privados da successão paterna o tr 
materna.» Desta questão tratou o illustrado juiz Doutor Hyppolito
de Camargo em artigo de 4 de Outubro de 1890, no Correio Pau
listano, sustentando que, sendo o casamento civil um contracto, O' 

legislador não petfilhou a prohibição imposta pelo Concilio Triden
tino, Sessão z.t. Tendo o art, 72, § 28, da Constituição Republicana 
fulminado qualquer privação de direito por motivo de crença rel i
giosa, destruiu, aboliu, revogou todo~ os effeitos da nóta de sacri 
legio. Na appellação cível, n° 485, da Capital appellantes D. Maria 
Leopoldina de Siqueira e outros e appellados D. Amelia Eugenia. 
de Siqueira e outros, o illustrado advogado, digno Lente da Facul 
dade de Direito, Dr. João Mendes Junior, em memorial, escreveo ~ 

((-A Constituir;ão da Republica nczo reconl1ece situações jurídica<; 
fundada~ em crenças ozt j T.mcç3es religiosas; e, aliás, muito expres
samente, noS 28 do art. 72, declara que-<< por motivo de crençtr. 
ou jztn,·ção religiosa, nenhum cidadão brazileiro poderú SER PRIVADO· 
de seus direitos civis e politicos.» 

A consequen~ia inevitaz,el deste§ 28 do art. 72 da Constituiçãcr 
é que, ,no estado actual do nosso Direito Patrio, é impossível, é in 
concebível , para qualquer effeito jurídico, a existencia de filhos sa
crílegos. O nosso Direito Patrio n"jo reconhece qualquer modificação 
da capacidade jurídica em relação aos filhos de clerigo; hoje nãcr 
ha meio licito de dar valor ás controversias sobre o direito hered i
tario dos fil!tos de clerigo. 

Assim, é questi:"o simplicíssima e liquidada que os jil!tos de cle-
1'Ígo, havidos de mulher solteira, são fillzos naturaes ; e, portanto, 
tendo sido reconhecidos por seu pae, em escriptura publica ou tes
tamento, não podem ser privados dos effeitos do reconhecimento 
paterno.» 

Nesta causa importante, da qual fui relator, por Accordam de 
25 de Outubro de 1895, confirmado em embargos pelo Tribunal
pleno, foi julgado : " Que os filhos de padre catholico, reconhecidos 
por escriptura publica ou testamento, havidos de mulher ex-soluta , 
podiam succeder, representando seo pae (um finado conego) herdando 
os bens deixados por uma irnü legitima de seo pae premorto, con 
correndo com tias, irmãs legitimas da finada inventariada tia, falle
cida ao tempo em que já vigorava a lei do casamento civil, posto· 
que ao tempo do fallecimento do conego não estive~se essa lei ainda 
promulgada, pois a lei que rege a successão é aquella ao tempo da. 
abertura della. 
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Transcrevemos os Accordãos, publicados na Gaz. Jurídica do 
Estado, de Março de 1896, pag. 142 e no Direito, vul. 70, n° 2, 

pag. 181 a fs. r84. 

Os filhos de clerigo de ordens 
sacras são hoje considerados como 
simplesmente naturaes com direito 
á success:io paterna e á represen
tação de seu pai na successão dos 
collateraes ab intestato. 

Assim, no inventario dos tios 
fallecidos sem herdeiros nt-cessarios 
e sem testamento, concorrem á he
ranç;a com os primos 5obrinhos le
gítimos do finado ou com os ir
mãos deste. 

Não é a lei vigente ao tem p9 
do !allecimento de seu pae, que 
regula para elles a capacidade sue
cessaria e sim a. lei em vigor ao 
tempo da morte d:> in ventariado, 
quando se abriu a success.lo. · 

APPELLAÇÃO CIVIL N. 485 

A ppellantes-D. Maria L eopoldina de S{queira e ottlrvs. 
Appellados- D. Amelia Eugenia de Siqueira e outros . 

Tribunal de Justiça do Estado de S. P;;.ulo 

ACC ORDAM APPELLADO 

Accordam em Tribunal : Que vistos, relatados e discutidos . est~s 
·autos de appellação civel entre partes appellantes- D. Maria Leo
;p oldina de Siqueira Machado, D. Theodolinda de Siqueira Machado 
França J:.,eite e Candido Alves Machado de Vasconcellos e appellados 

J oaquim Gonçalves de Oliveira Barreto por cabeça de sua mulher 
Theodolinda Alves de Siqueira, Vicente Ferreira Leite por cabeça 
·de sua mulher Sidinia Alves de Siqueira, Amelia Eugenia de Siqueira 
e Adelaide O!impia de Siqueira, filhos do conego Antonio Alvares 
de Siqueira, já fallecido, negam provimento á appella ~:ão tomada 

·por termo de fls. 68 v., e interposta do despacho de fl.s que ad 
mittiu os appellados no presente inventario dos bens da fin ada D . 
Escolastica Maria de Siqueira, como herdeiros, sobrinhos da inven

·tariada, representando o pai delles morto e conjunctamente com os 
appellaâos tambem sobrinhos da finada, todos succedendo per stirpes; 
porquanto, se pelo direito antigo os clerigos de ordens sacras não 
podiam reconhecer os filhos, habilitando-os á success' o (Ord . Liv. 

-4 .0
, tit. 93), actualmeete pela lei·, n. r8r de 24 de Janeiro de 1890 

· que não inhibe o sacerdote, como qualquer particular solteiro, de 
·Casar-se c i vilmente , não incluindo no artigo setimo as ordens sacras 
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comJ im;Je !11n ~nto dirimente, os filhos havidos de casamento, ou fóra 
delle, sao simplesmente naturaes, desde que s::i o havidos de mulher 
e.x-soütta e reconhecidos pela lei n . 463, de 2 de Setembro de I847· 
Succedem a seu> pdis ab infesta/o e representando-os no direito ne
cessar:o q •unto a successão dos collateraes. 

Se o; ap;:>ellados fo ram no testamento reconhecidos anteriormente 
6 citad.J. let d..:> casamento civil e ao tempo em q ue subsistia o im 
pedimento p:.ra casamento referente a seu pai , fallecido em I872, 
nã.) é a lei vige nte ao tempo do fallecimento do conego Antonio 
AlvMe3 de Stqueira, que regula a cap.J.cidade successoria e sim a lei 
vigente ao tempo d o tallecimento da inventariada, quando então se 
abre a succe:;,ão . (Perdigão Malheiro, commentario á lei de I84 7, 
cap. IV , p16· 79; Mour!on, vol. r 0

, n. 68; Savigny, tom 8°, § 377. 
C. da R ocha , §· 69 o; Corrê.J. Telles, vol. III, I 53 8 ; Teixeira de 
Freitas, Consolidar lo das Leis Civis, nota Ia ao art. 99 e Tratado 
de sttccess"jes , nota ao S 209, pag. 308; Accordam do Tribunal de 
Justiça do K;tado, de 2 de Outubro de 1893, na G.zzeta Juridica 
do J:stado, vol. de 15 de Agosto deste anno, pag. 266). Sendo, 
portanto , os appellados filhos simplesmente nlturaes do conego ·An
tonio Alvares de Siqueira, devem concorrer com os seus primos 
legítim os, os appe!lantes, no inventario e partilha (L'lfayette, D ireito 
de Familia, nJta Ia . ao § 125, pag . 236; Ramalho, lttst. Orpk. 
§ I 5, pag. 26; Accordam da Relaçio de S. Paulo, de I O de Fe
vereiro de r 882 , appellaçio civil de J acarehy n. 7(}6 ; Lobão, notas 
a Mello , liv. UI, S 17, n. 3435; Sentença do Tribunal de JustiÇl 
de 16 de Junho de 1866 revista civil n. 706 2; Accordam;; do. Su
premo T ribunal de Justiça, de 24 de Julho de r872 e Revisor da 
Relação de Maranhão de 14 de Julho de 1873; Direito, vol. r, pag. 
97 -a 102, e pags. 441 a 445). As5im confirmam o despacho 
co:n força de definitivo de fls. 66 e mandam (1ue continuem a figurar 
no p re~en te inventario os appellados como herdeiros, conjunctamente 
com os appellantes que pagarão as custas. 

S. Paulo, 28 de Novembro de r89 5. -Souza L ima, presidente .. 
--Ferreira Alves.- Oliveira Ribeiro .- Canuto Saraiva . 

ACCORDAi\I 

Accordam em Tribunal, vistos relatados e d iscutidos estes autos,_ 
rejeitar, como rejeicam, os embargos oppostos ao Accordam de fls . 
194 v. a fls. I5I o qual confirmam por seus jurídicos fundamentos, 
p)is reconhecida como foi e devia ser, a posição dos appellados 
como fi lhos simplesmente naturaes do conego Antonio Alvares de 
Siqueira, ex-z•i da legislação actual (Const. Federal, art. 72, §§ 7 °' 
e z 8, Decs. n. I I 9 de 7 de Janeiro de r8go e r8I de 24 de Ja
neiro do mesmo anno), como consequencia devia ser tambem reco
nhecido o seu direito de concorrerem com os de mais collateraes 
a herança de sua tia, premorta sem testamento e sem herdeiros ne
c.::ss a rios, D. Escolastica Maria de Siqueira, na qualidade de repre
sen tantes do seu referido pai, co nego Siqueira, irmã o da d ita D. 
E> co lastica, fallecido antes desta, attendendo-se a que, como filho s-. 
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naturaes são os appellados considerados membros da família e em 
regra e _ na especie, com os mesmos direitos que os fi lhos légitimos, 
sem embargo da opinião emittida pelos votos divergentes do julgado
a respeito da questão de não serem os appellados, como filhos na
turaes, successiveis aos collateraes pelo lado paterno, questão aliás 
não cogitada pelos appellantes e que não pode prevalecer em frente 
do nosso direito patrio, como muito bem úcou demonstrado em o· 
dito accordam e reconhecido pelo civilista Felicio dos Santos, no 
seu projecto de Cod. Civ. Brazil. not. ao art. 1436 i Lafayette, Dir. 
de Família,§ 125, nota r, pag. 2 36 i Teixeira de Freitas Canso.!. das Let's 
Civis, art. g6o § 1.0 ; Cordeiro, .citado por Lafayette D1tbit. II; Gama, 
Decis. 3n ; Lobão, J.Votas a Mello, Liv. 3°, tit. 8°, § q, n. 3, e Can
dido Mendes Auxiliar Jurídico na Ord. Liv. 4.0 , tit. 92, que diz:. 
que taes -filhos, depois da lei de 2 de Setembro de r847, herdam. 
dos consanguineos paternos ainda que estes sejam nobres ; porque 
em Portugal so herdam dos consanguineos plebeus, por haver, ainda 
lá, distincção entre filhos de nobres e plebeus, argumento da lei cie 
6 de Novembro de r827, .art. 5. 0 ; Cod. Civil Port., art. zooo e Rev. 
Cá;. n. 7062, de r6 de Junho de r868, Dir. , vol. r, pag. 441. E
assim julgando, mandam que se cumpra- accordam embargado,. 
pagas as custas pelos embargantes. . 

S. Paulo, 25 de Outubro d.e I895. - Souza Lima, presidente.
Pinltei1'0 Lima.-Camdo Saraiva. - 0/iveim Ribeiro.- Fen·eira Alves. 
lgnacio Anuda, vencido.-Xavier de Toledo, vencido. Brotero, ven
cido : no meu ver agita-se nestes autos uma questão da maior re-
levancia, de alta indagação, e nesta parte adopto o jurídico parecer 
do Procurador Geral do Estado a fls. 144, afim de reformar a de
cisão embargad.a, mandando que os erubarg:ados se habilitem por· 
uma acção ordinaria. 

Assim tem decidido este Tribunal em casos analogos. Conhe
cendo de meritis, sustentei que os filhos natur<tes, ainda que reco
nhecidos, são estranhos á família paterna, e nâo podem herdar ab
intestato dos collateraes em concurrencia com os primos legítimos,. 
sendo esta a hypothese dos autos. 

O reconhecimento do filho natural é acto exclusivo do pai, e 
como tal não póde ter effeito de ligar por um laço jurídico um in-
dividuo a uma família a que era estranho, e que não foi parte no
reconhecimento. Esta é a these consagrada no luminoso Acco_rdão
do Supremo Tribunal de Justiça, de 2 de Julho de r872 , e que se 
vê no Dir. vol. 1°, pag. 97. Esta é ·a doutrina corrente no Dir. Ro
ma?JO, Lei I r. Cod., tit., de naturalibus liberis, acceita por alguns 
codigos modernos, e a mais conforme á boa razão, e que applico· 
como juiz, sem embargo de algumas opiniões em contrario. 

Assim entende, entre outros, o notavel Corrêa Telles Dig. Port., . 
vol. 2°, art. 845, e apoiando-se em diversos reinicolas, tambem in
vocados por Almeida e Souza Notas a Mello v. 3.0

, tit. 8.0
, § 77 ;. 

e todos de accordo como o Dir. Romano, que é subsidiaria, sendo. 
certo e fóra de contestação que ' a Lei de z de Setembro de 1847,, 
não alterou a legislaç:io anterior sobre a successão. de filhos naturaes. 
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§ 397 

Os filhos legitimos ,..~uccedem com direito egual a seu 
pae, ainda que este os tivesse de diversas mães ; e á sua 
mãe, ainda que esta os tivesse de diversos pais (Ord. liv. 
4 tit. 96 princ.); procedendo o mesmo quanto aos filhos 
illegitimos successiveis, como os naturaes reconhecidos. 

(T. de Freitas, Consolid. elas L.L. Civis, n6ta ao 
art. ~60). 

§ 398 

Póde o pae reconhecer o~ filhos illegitimos naturaes 
.depoi~ do casamento e, nenhuma duvida ha, no caso de não 
haver legítimos. 

§ 399 

O reconhecimento elos filhos naturaes exige a lei que 
seja feito por escriptura publica pelo pae antes elo casamen
to deste, para que possam ter parte na herança paterna, 
.con.correndo elles com filhos legítimos elo mesmo pae (Art. 
2o da Lei de 1847) ; não aproveitando o reconhecimento 
·em testamento, porquante a prova clelle só existe depois 
.do fallecimento. (T. de Freitas, Consolicl. das L. L. Civis, 
nota ao art. 962). (147) 

§ 400 

A filiação natural paterna póde provar-se, para o 
.effeito de successão, pelo reconhecimento do pae por es
criptura publica; por testamento; por ~onfissão espontanea; 
-pelo reconhecimento, do filho feito no acto do nascimento, 
-tm em outro documento authenti~o, offerecido ·-pelo pae. 

(147) Procede o ·art. 2° da Lei de 1847 quando os filhos na
turaes concorrem com os filhos legitimados por seguinte matrim on io ?

Perd. Malheiro diz que não (Comment. á Lei, questão 22); que o 
filho legitimado não tem o direito de excluir o natural, podendo este, 
reconhecido antes ou depois do casamento, concorrer na successão 
.com ··ta1 filho. T. de Freitas opina que não póde o filho natural con
·correr com b legitimado por seguinte casamento reputado perfeita· 
mente legitimo para todos os effeitos legaes. 
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(Art. 7°, § 1, do Decreto, no 181, de 24 de Janeiro de 
1890 e Lei no 463 de 2 de Setembro de 1847). (148) 

§ 401 
O reconhecimento do pae, feito por escriptura publica, 

a:ntes de seu casamento, é indispensavel para que qual-

(r 48) Clovis é de opinião contraria, no seu Direito da Familia, 
1ieclarando a pag. 420 e nota 39, que o ·decreto de 24 de Janeiro 
de r8go ampliou os meios de, provar a filiação illegitima, por~m 
não lhes attribuiu direitos successorios; e a pag. 422 nota 41, diz : 
que o decreto de 24 de Janeiro ampliou os · meios recognicitivos d_a 
paternidade, mas não lhes a,djectivou as vantagens attribuidas aos dots 
módos especiaes do decreto de z de Setembro de r847; r 0 , por
que aq uelle decreto legislou particularmente sobre direitos successo
TI'JS ; z0 , porque uma lei geral posterior não opera revogação n_em· 
alteração essencial sobre outra especial anterior, sem fazer disso 
expressa menção (Ord. 2. 44), ·ou sem estabelecer princípios repu
gnantes aos preestabelecidos. 

Martinho Garcez (Nullidades dos A c tos J uridicos, pag. 48, nó ta 
7 6 ) diz que a filiação natural paterna póde provar-se , ou por 
confissão espontanea, ou pelo ·reconhecimento do filho feito em 
escriptura de nótas, ou no acto do nascimento, ou em outro do
cumento authentico offereciclo pelo pae, dizendo: '' mais ampla, 
mais livre e mais consentanea com a civilisação é essa parte do § r 0 

do art. 7° do Decr, n° r8 r de r8go do que a lei de r847, que 
limitava a prova da fi. liac,: ão natural paterna á escriptura publica e 
ao testamento )) Acompanhamos esta ultima opinião no texto . en
tendendo que a lei n° r 8 r de 24 de J aneiro de r89o não amplia á, 
próva só para o effeito de impedimento dirimente de casamento 
como tambem para fim de successão e n~m se diga que lei espe
ci~l, como a lei de r847, não se póde haver como derogada ~or 
lei geral, legi speciali per gau:ralem non derogatur ; mas egse preceito 
salva o caso da intenção do legislador resultante do objecto ou 
espirto da lei, e esse preceito, lil. iz Ribas, Dir. Civil, vol. ~ 0 , pag. 
247, não tem applicação entre nós, pois todos os actos legislativos. 
trazem expressa clausula geral revogat oria . Entendemos que a let 
n° r 8r citada ampliou os modos de reconhecimento, subsistindo a 
disposição da lei de r847 quanto ao reconhecimento por escripturo. 
jmbjica anterior ao casamento do pae natural para que pqssa o 
fi lho natural concorrer com os filhos provindos desse casamenttv 
na successão paterna, pois a lei estaheleceu esse uuico módo de 
n~conhecimento na especie . exposta excluindo o testamento, assim 
esse e outros modos de reconhecimento, como os ampliados pela 
lei de 24 de Janeiro. O Accordão da Relação do Recife de 12 de 
Dezembro de 1892 (Direito, vol. óo n° 4 paf!S. 562 a 564) equi
parou o reconhecimento feito ::10 registro civil ao feito por escri
ptura publica. 
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quer filho natu,ral possa ter parte na herança paternat 
concorrendo com filhos legitimas do mesmo pae. (Art. 2° 
do Decr., no 463, de 2 de Setembro de 1847) . 

. § 402 

Póde o pae natural reconhecer ·O filho natural, em
bóra a mãe neg·ue a paternidade. (149) 

(149) O Doutor Oliveira Escorei, illustrado lente da Faculdade 
de Direito de S. Paulo assim opina no artigo, que transcrevemos extra
hido da Revista da Faculdade, vol. III, anno de 1895, pags. 95 a ro4. 

«Póde o pae reconhecer filhos naturaes, 
negando a mãe a paternidade ?" 

E' esta uma das questões que encontram sc;>lução sem auxilio 
de uma argumenta~io pomposa, sem o apparato grandioso de osten
tação de vastos conhecimentos jurídicos, apezar de parecer, á pri
meira vista, que aquella pergunta não tem uma resposta fac1l, ou 
mesmo que um- não-é a unica resposta cabível. 
Entretanto, basta um momento de reflexão, e a primeira impressão 
que parece apoiada nos mais solidos fundamentos, desapparece, para 
deixar como segura a opinião de que ((Q pae púde reconhecer filhos 
naturaes, negando a mãe a paternidade.))A leitura daquella these pro
duz o effeito das vistas deslumbrantes de um theatro, em que a pin
tura mais grosseira tem ao longe muitas vezes tanto de bello, quanto 
de perto póde tel-a qualquer dos mais encantadores productos do 
pincel de Raphael ou Miguel Angelo. 

Com effeito, o reconhecimento do filho natural é confissão que 
o pae faz da sua paternidade, ou a mãe . de sua maternidade. 

Saber si, fazendo 0 1 pae esta confissão por um dos meios ad
míttidos em direito, tal confissão produz os effeitos legaes, apezar 
de dizer a mãe que o pae de seu filho não é o individuo que fez 
aquella confissão; saoer si Pedro pó de reconhecer João como filho, 
apezar de dizer Maria, mae de Joao, que Pedro não é o pae deste; 
ou, em outros termos, saber si é valido o reconhecimento feito por 
Pedro, allegando simplesmente Maria que este não é o pae de João, 
-eis a questão. 

O ,reconhecimento dos filhos naturaes pelo pae é regulado entre 
nós pela lei n. 463 de 2 de Setembro de x847, que diz: 

«Art. I. 0 Aos · filhos naturaes dos nobres ficam extensivos os 
mesmos direitos hereditarios que, pela Ord. Liv. 4.0 Tit. 92, cÔm
petem aos filhos naturaes plebeus. 

ccArt. 2. 0 O reconhecimento, do pae, feito por escriptura publica 
antes do seu casamento é indispensavel, para que .qualquer filho na
tural possa ter parte na herança paterna concorrendo com os filhos 
legítimos do mesmo pae. · 

c< Art. 3. 0 A prova de filiação · natural nos . outros casos, só se 
poderá fazer por um dos seguintes meios: escriptura pulDlic~ ou .tes
tamento. 
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§ 403 

O reconhecimento deve ser a expressão da verdade, 
isento de violencia, dolo e ele erro sobre ·a pessôa elo filho· 
reconhecido; competindo ao pae, ou em seu nome a seus 
herdeiros a acção de rescisão ou nullidade elo reconheci
mento; mas a presumpção de verdade ass iste até que· 
seja annullado ou rescindido por sentença. 

(Aubr3r et Rau, pags. 160 e 161 , ao § 568, vol. IV,. 
pag·s, 178 a 182 ao mesmo §) 

«Art. 4· 0 Revogão-se as · disposiç;ões em contrario» . 
Esta lei é bastante clara. 
Ahi se vê que para o individuo-E-poder ser considerado filho· 

do individuo-A- , é necessario sómente: o recon!zecimento do pai, 
- isto é a confissão do individuo- A - declarando que-B- é seu fi.lll ÇJ ,. 
- e que esta co11jiss~uj seja feita por escriptura puolt'ca ou testammto ;. 
convindo notar que a lei ainda exigiu uma outra condição, para o 
fim somente de poder o filho natural concorrer com o legitimo á. 
herança paterna, condição que consiste em ser feita aquella de 
claração por escriptura publica antes do casamento do pae.. São· 
estas as unicas condições exigidas pela citada lei para se fazer 
o reconhecimento do filho natural, e para que produza este reconhe
cimento os effeitos legaes. De mocto que, sempre que se possa e se 
queira preencher aquellas condições, o reconhecimento se póde fazer. 
Pedro,pois, quer reconhecer João, seu filho natural, e faz a declaração
da sua paternidade por uma escriptu.1a publica antes do casamento do: 
pae. São esses as unicas condições exigidas pela citada lei para fa 
zer o reconhecimento do filho natural e produzir este reconheci-
mento os effeitos legaes. De módo que sempre que se possa e se 
queira preencher aquellas condiç;ões, o reconhecimento se póde fa-· 
zer. Pedro, pois quer reconhecer João, seu filho natural, e faz a 
declaração da sua paternidade por uma e~criptura publica ou por 
um testamento. 

Satisfaz ou não á lei? Preenche. ou não ás condições desta?· 
Satisfaz. Preenche. Logo póde fazer o reconhecimento, e o seo pro
cedimento está regulado de accordo com a lei, que exigiu apenas 
o preenchimento daquellas condições. . 

Para a realisaç:io e validade de um acto, não se exijão condi
ções ; estas estão determinadas por lei. 

Exigir pois, para o reconhecimento do filho natural 6utra qu~l
quer condição que não ·as indicadas, é pretender o que a propná 
lei não pretendeu, é, conforme se diz vulgarmente, querer ser ma1s 
papista que o proprio papa Ora, pretender-se que o pae não pos~a 
reconhecer o filho . natural, admittir-se que .o reconhecimento de J oao 
por Pedro não é valido, si a mãe daquelle nega a _este sua quali -
dade de pae, é admittir como necessario para a validade do reco-
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- § 404 

O autor do reconhecimento não é obrigado a indicar 
:a pessôa com a qual elle procreou o filho que reconhece, 
poclendo, porém, declarar a mãe. 

§ 405 

A mulher que reconhece o filho 1:!-at.ural não póil.e 
indicar o pae; mas se o menciona, o reconhecimento não 
.deixa de ser valido · respectivamente á mãe. 

uhec1mento o co.nsentimento, ·~iri ·ío expresso, ao menos tacito da mie, 
é exigir o preenchimento de uma e outra coodiç 1o de que n'lo co
gitou a lei de . 2 de Setembro:'; de r 84 7, e nem podia cogitar, desde 
·quando seria entregar a sorte do filho á deliberaç'ío de uma mãe, 
.que, si uma vez póde ter interesse em que seu filho ni o seja reco
nhecido por quem não é seu verdadeiro pae, outra vez póde tambem, 
abafando o grito da sua consciencia, para satisfaç.í o de interesses 
inconfessaveis, affirmar uma inexactidão, negar a um individuo a qua
lidade de pae de seu filho, quando entretanto, está convencida de 
·que tal individuo tem effectivamente esta qualidade. 

De facto, figuremos : 
Houve um tempo em que Maria, ligada pelos ma·is estreitos 

laÇ'os de amisade a Pedro, porém, havendo abandonado Maria por 
uma outra mulher, ou por outro qualquer motivo acarretou contra 
.gi o odio de sua antiga companheira porém quer reconhecer o fi lho 
desta, e e.tfectivamente o .reconhece. Maria, despeitada ·com o pro

·cedimento de Pedro, diz que este não é o pai de seu fi lho, quando 
.a verdade não é esta. 
· E' justo que o reconhecimento n'io seja valido. só porque Maria, · 
.por um mero capricho, nega a Pedro a sua qualidade de pae ? Não, 

Por ahi se vêa consequencia fune<>ta que resulta de tornar-se o 
reconhecimento dependente da vontade da mie, quando o reconhe 
-cimento deve ser, e é um acto exclusivo do pae . 

Pois será justo que, pelo facto de uma simples a.Jlegaçío da mãe 
-contra a qualidade de pae que diz ter tal individuo, o reconheci
mento não possa produzir os seus effeito~ legaes ? 

Que perigos nãó resultari~ío para o fi lho, si sua mãe, podendo 
influir para a validar:le do reconhecimento, com uma simples a lle
.gação, levasse a effeito uma sua resoluç l:'o: filha de um momento de 
irreflexão, do despeito, contraria á verdade! Que peso podé ter a 
simples allegação de uma m1e diante da allegação do páe, confes
sando a sua paternidade ? Aquella simples allegação não poderá valer 
·Contra esta de modo a tirar a validade do reconhecimento ; porqu~, 
além de ser simplesmente uma allegaçã0 contra outra, accresce que 

·O reconhecimento é, em gera-l, mais um favor. ao filho, e cc pre- ,'-'. 
·sume-se pai -diz Felicio dos Santos no stu .Projecto de Cod. Civ. 
Braz. tom. 2.0 · pagina I4o - aquelle que reconhece o filho)). 

\ 
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§ 406 

A mulher casada póde reconhecer o filho, havido an
teriormente ao casamento, sem, aut0risa~ão elo marido ou 
da justiça. (Aubry et H.au, vol. VI, pag·s. 157 a 158, e .n.ótas. 
1, .6, 5 e 7") 

«Ninguem introduz levianamente um extranho em sua família" . 
e<Si um pai reconhece um filho voluntariamente, é porque tem 

certeza de ser seu filho ; é o mais interessado em que não haja 
engano. Logo que, poi~ dá-se o facto da perfilhação, deve-se pre
sumir .que o pai colligiu todas as provas e .pwcedeu com criterio 
a todas as indagações. 

Como, pois, não se poderá considerar valido o reconhecimento, 
sómente porque a mãe faz uma simples allegação, contestando a 
paternidade, quando o reconhecimento estabelece uma bem fundada 
presumpção contra essa allegação! 

Nos poderiio objectar que, sem a intervenção da mãe, ou, em 
outros termos, admittindo-se a validade do reconhecimento, apezar 
de negar a mãe a paternidade, póde isto dar lagar a que um in
dividuo especulador se arvore como pae de um outro individuo, e· 

· como tal o reconheçer só com o fim de, por q:torte deste, apoderar-
se de sua fortuna. , 

Esta objecção é por demais fraca, para fazer depender a vali
dade do reconhecimento da intervenção da m·ãe, ou para P.·ste não 
produzir effeito, só porque a mãe nega a qualidade de pae ao in
dividuo que reconheceu seu filho; porque não é na intervenção da 
mãe, na sua simples allegação, que se póde encontrar o baluarte
inexpugnavel contra as especulações torpes de indivíduos que farejam,. 
por meios eis mais illicitos e até criminosos, fortuna. Si a mãe póde 
fallar a verdade, póde tambem mentir, arrastada por qualquer causa, 
e não é certamenfe por este modo que se ha de destruir a pre
sumpção que o 'pae creou em seu favor. 

Si aq uelle individuo que fez o reconhecimevto não é o verda
deiro pae, venha a prova ·em occasião opportuna e pouco importa 
que o reconhecimento esteja feito. «Ü reconhecimento, diz o Con
selheiro Lafayette~Dirâto de família-nota 4, pag. 259 - nao crêa. 
~ireitos, mas prova tão sómente o jacto, do qual resultão direitos,. 
1st o é, a filiação. 

Portanto, si realmente nao existe o facto, não póde valer o re
conhecimento que é então uma ~onfissão falsa>>. 

Devemos, porém, demonstrar a não existencia desse fac~o pelos 
meios de prova admittidos em direito, perante o qual a simples. 
allegação da mãe não tem valor, porque temos allegacão contra 
allegação; porque, si é, verdade que a mãe póde ter razão para. 
melhor saber quem seja o pae de seu filho, póde tambem não ter 
pleno conhecimento <ie quem o seja ou mesmo, sabendo, occultar 
a verdade, para attribuir a outrem a qualidade que nega áquelle 
que se diz o pae de seu filho, e que quer, como tal reconhecei-o • 
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§ 407 

Só o -pae póde reconhecer a filiação paterna, e a mãe 
a materna; o avô d'e um néto natural não a póde reconhecer 
em nome do filho ou filha, salvo se tem mandato (Aubry 
e Rau, cit., pag. 157, ao § 568. T. de Freita's, nóta ao art. 
961 e Perd. Malheiro, questão 17) . .. 

Comprehende-se clara e evidentemente que não é possível fazer 
depender da vontade da mãe o reconhecimento do filho pelo pae. 

Em nenhuma parte de nossa legislação se póde encontrar apoio 
para sustentar que o pae não póde reconhecer o filho, negando a 
mãe a paternidade, ou que, em outros termos, é necessario o con
sentimento, sinão exp,esso, ao menos tacito, da mãe no acto do 
reconhecimento, para este valer em direito. 

Com effeito, nem o direito anterior á lei de 2 de Setembro de 
1847, nem esta. lei, que estabeleceu as condições para se fa zer o 
reconhecimento, autorisam a adopção de semelhante opinião. O le
gislador não póde ter querido semelhante absurdo, e a historia da 
citada lei de 2 de Setembro prova exhuberantemente esta nossa pro
posição, porquanto da sua discussão, que foi encetada na sessão de 
8 de Maio de 184 7, se vê que, para o rec.onhecimeoto do filho 
natural, basta: a dedaraç"Jo do pae, confessando a sua patern idade, 
e que esta confissão ·seja feita por escriptura publica ou testamento. 

E outro não pódé ser o pensamento do legislador , desde quando 
devia conhecer a que perigos arriscaria o filho, tornando o seu re
conhecimento dependente da vontade da mãe, cuja intervenção nesse 
acto é inadmissível. 

A~sim é que, si, para provarmos que a mãe nenhuma influencia 
deve exercer no reconhecimento do filho, ou, em outros termos, 
que o reconhecimento não deixa de produzir effeito, só pelo facto 
de a mãe negar a qualidade de pae ao individuo que se diz pae 
de seu filho, recorrermos ao direito francez, ahi veremos a verdade 
por nós enunciada. O art. 336 do Cod. Civil dispõe: 

ceLa reconnaissance du pére sa?ts l'indicatiort et l'aveu de la mére, 
n'a d'effet qzt' á l'egard du pére, JJ . 

Por esta disposição se vê desde logo que, perante o direito fran
cez, par:J. o reconhecimento produzir effeito com relação ao pae, não 
ba necessidade da intervenção da mãe. 

Entretanto, para que nenhuma duvida possa ainda haver sobre 
este ponto, e para robustecer deste modo mais a prova por nós 
adduzida contra a intervenção da mãe no reconhecimento do filho 
pelo pae, não podemos deixar de trazer a historia da disposição do 
art. 336 do Cod. Civil Francez, cuja integra, ha pouco, demos. 

No projecto desse codigo o art. 336 ·estava assim concebido,: 
-<< Toute reco?lrtaissance nu PÉRE 5EUL, non avoué par la f?lére, sera de 
nul effet, ta11t a l'egard du pére que de la mére.)J 
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§ 408 

Não havendo filho ou filhos legítimos, os filhos na
turaes, reconhecidos pelos módos legaes, mesmo depois 
·do casamento de seus paes, herdam destes (Art. 2o do Decr. 
de 1847 ; T. de Freitas, Consolid. das L. L. Civis, nota ao 
.art. 961 , pag . 454). 

Os que sustenta vão esta disposição, fundavam-se, diz Mourlon, 
- Rept!titiom t!crites sur le Code Civil, T omo I, pag. 4gr- , em que 
a mulher só póde fazer um reconhecimento valioso, uma vez que 
não tem necessidade de testemunho algum extranho para assegurar
se da sua maternidade, o que não succede ao homem . 

Púde este se julgar pae, e não sel-o. O reconhecimento que elle 
faz por si só, n:lo prova sufficientemente a sua paternidade . Aquella 
disposição foi regeitada, e com fundamento diz Laurent, - D roit Civil 
Fm11çais, Tomo 4. 0

, pag. 63 - Era ella contraria, continúa Laurent,, 
.ao d ireito e ao interesse do filho que arriscava-se a não ser reco
nhecido, si sua mãe recusava-se reconhecei-o ; er2. ainda contraria 
ao direito que tem o pae de reconhecer o filho, d ireito que é o 
-cumprimento de um dever. Era preciso, pois, perrnittir ao pae, assim 
-como a mãe, reconhecer o filho ; ao pae sem o concurso da mãe, 
a esta sem o concurso daquelle . Era a applicação do verdadeiro 
principio de que o reconhecimento é um fa cto pessoal, individual. " 

Aquella disposição, diz Mourlon, apresentava graves inconve
nientes . Subordi~ando o reconhecimento emanado do pae á appro
vação da mãe, o filho pod ia ser victima de todas as circumstancias 
-que podessem impedir a mãe de dar a sua approvação, taes como 
o {allecimento, sua loucura, sua ausencia , seu odio pelo pae, ou , 
emfim, o temor de se deshonrar .>J · 

Ficou, pois, firmado o principio de que a mãe de nenhum modo 
p6de infl uir no reconhecimento do fi lho pelo pae, e uma nova dis
posição foi adoptada nos seguintes termos : 

« L a reconnaiss.ance d'ttn enfat nafurel n'au1a d'effet qu'â 
l'egard de celui qrd !'aura 1ecomzu .JJ Esta redacção foi substituída 
pela quem encontramos no art. 336, sem que se saiba, diz Laurenf, 
pelos trabalhos preparatorios, os motivos dessa substituição, sendo 
certo, porém, que pela discussão do referido artigo, outro sentido 
não póde ,ter a actual disposição do art. 336 , "sinão o que demos. >J 

Do exposto se vê que, pelo facto de a mãe negar a paternida
de, o reconhecimento não deixa de produzir effeito. 

Não se segue, porém, que fique valido o reconhecimento, ain
da mesmo falso, dado que o individuo - A- não seja pae do in
dividuo - E - Não· 

Si A não é o pae de B, este, ·apezar de reconhecido, póde 
provar que este reconhecimento é falso ; que A não é seu pae; por
q ue, diz o Cons. Laffayette na obra citada, si bem que o reconhe
-cimento não precise do consentimento do fi lho, este tem incontes.-
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s 409 

A pr6va da paternidade natural póde ser contestada 
por acção ordinaria por quem tiver interesse na :me
cessão. (150) 

§ 410 

Os filhos naturaes reconhecidos concorrem com os 
filhos naturaes legitimados por seguinte matrimonio (T. 
de Freitas, nota 1" ao art. 961 da Consolicl. das L. L. 
Civis, pag. 454). 

§ 411 

A escriptura publica pela qual é alguem reconheci
elo filho natural produz todos os effeitos em relação á 
successão do filho na herança paterna; não póde ser re
vogada, ainda que o pae em t estamento com que falleccr 
cledare não ter filhos. (Accordams da Relação elo Recife 
de 12 de Março e 12 de Agosto de 1875; Sentença do Sup. 
Trib. de Justiça de 3 de Março de 1877, Direito, vol. 12 
no 4, pags. 720 a 724; T. de Freitas, nót.a 7" ao art. 212 

tavelmente o direito de impugnai-o, sob fundamento de não ser filho 
da pessôa que fez o reconhecimento; tem o direito de provar a 
falsidade do reconhecimento. Assiste este direito a todas as pessôas 
que tiverem interesse em invalidai-o. A propria mae, diz Mourlon, 
póde impugnar o reconJ:lecimento em juizo, e provar que aquelle 
que o fez, niio é o pae de seu filho. 

Ora, si se póde provar a falsidade de um reconhecimento, si 
esta falsidade póde ser demonstrada por todas as pessoas que ti
verem nisto fundado interesse, não se deve considerar sem valor o 
reconhecimento do filho natural, só porque a mãe allega simples
mente que o individuo que fez o reconhecimento não é o pae de 
seu filho. 

Si o reconhecimento é falso, si a mãe falla a verdade, venha 
a prova, demonstrem essa falsidade o filho, a propria mãe, e o re
conhecimento ficará desfeito. 

Sustentar, porém, que, pelo facto de dizer a mãe que o indi
viduo A. não é o pae de seu filho, o reconhecimento niio produz 
effeito, é um a]?surdo.>> 

(150) Porque assim como póde ser combatida a presumpção 
·legal de set alguem filho legitimo nascido na constancia do casa
mento, mostrandó-se evidentemente a impossibilidade de ter sido 
gerado por ambos os conjuges; tambem póde ser contestada a filiação 
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da Consoliclação elas L. L. Civis; Perd. Nialhci t'O, Com
ment:- Filhos Natmacs, pag·. 35, questão 9.'' (l 5 L) 

daquelle que foi reconhecido por filho em testamento ou escriptura 
publica, provando-se que não é filho natural, mas espurio, ou que 
não é filho da pessôa que o reconhece . Mas, emquanto a parte não 
obteve sentença declaratoria de nullidade elo testamento ou da escrip
tura, produzem estes actos effei tos iuridicos (Ramalho, I ns titut. Orrh., 
nóta 95 ao § rs, pag. 29)- o reconh ecimento póde ser contestado 
pelo proprio filho reconhecido ; pelos ascendentes elo pae; pelos 
collateraes e pelo proprio pae. O reconhecimento póde ser nullo ou 
contrario á verdade, si foi feito por pai affectado de incapacidade 
ou si foram omittidas formalidades esseociaes e quando não é filho 
da pessoa que fez o reconhecimento. O consentimento do fi lho não 
é necessario no reconhecimento ; mas ell e tem o direito de impu
gnai-o, sob fundamento de não ser filho da pessôa que fez o reco
nhecimento. O proprio pac, melhor informado, póde reconhecer não 
existir o vinculo de paternidade que anteriormente suppunha incon
cusso ou si o reconhecimento é nullo, sendo licito a qualquer contra
vir o proprio acto, sendo nullo. Si ao mesmo individuo mais de uma 
pessôa o reconhece por filho, ao filho compete aceitar o recon heci
ment_o q~e julgar verdadeiro. (Vide Lafayet~e , cit., § rz4 e nótas e 
Clovis ctt., pag. 422). Póde ser reconhecido o fi lho natural antes de 
seu nascimento. Póde ser feito depois de sua mórte e tal reconhe
cimento dá ao pae e mí'Le o d ireito de succeder ao filho. Entendem, 
porém, alguns que, depois da morte do filho sem descendentes n:i:o 
pórle ser validamente feito o reconh ecimento, .pri ncipalmente tendo 
por fim crear direitos de successão aos bens rio filho reconbecirlo.(Vide 
Jurisprudence du Siécle XIX., table r88r - r89o, pag. sor, n° 3, verb. 
eujant ?latttrel e Aubry et Ra11. vol. 6°, pag. r63, ~ 568. A lei nfio 
marcou praso dentro do qual deve de ser feito o reconhecimento do filho 
natural, salvo a hypothese elo art. z0 do Decr. ele r847. Pótle ser 
feito o reconhecimento durante a viria elo ·fi lho ; antes de nascer, 
estanrlo já concebido e mesmo depois de morto (L1.fayette, § 123 

e nót~s Clovis; pag. 422, § 69) Aubry et Rau dizem que o reco
nhecimento póde ' ser fe ito em qualquer epoca, antes elo nascimento 
do filho. Enja11S couceptus pm uato lwbetur quoties de commodis ipsiw 
agitm·. Que a morte do ftlh o natura l não obsta ao reconhecimento 
podendo pmduzir effeitos em favor dos descendentes e irmãos delle, 
que niío tem valor se o fi lho é morto sem descendentes e o fito 
unico é a successão. Pode um conjuge durante o casamento reco
nhecer o filho que teve anteriormente ele outro que não o conjage. 

(rsr) A paternidade, reconhecida uma vez, não pqde ser negada 
nem a lei o permitte. Não ha lllhos até uma certa epoca e que o 
deixam de ser depois. O reconhecimento, validamente feito, é por 
si mesmo irrevogavel, não póde ser retractado pela pessôa f[Ue o fez, 
ainda me~mo que não tivesse ainda sido acceito pela pessõa em cujo 
proveito se fez . Uma vez feito, constitue direito adquirido para o 

IS L eis da Pl'uvcd<!l' i:J 
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§ 412 
O direito patrio não autorisa a investigação ela pa

ternidade illeg·itima. (CLovis·, cit. pag. 431, § 70 e Aubry 
et Hau, vol. VI, § 569) .. (152) 

reconhecido. (Marcadé, tomo IV, art. 1035; Rogron, nóta· ao art. 
970 do Cod. Civil Fr.; C. Seixas, Theoria das Acções de filiação ille
gitima, pag. 247). Este ultimo escriptor sustenta que o reconheci
mento, mesmo feito em testamento, é irrevogavel e cita Accordãos 
da Relação do Porto de 2 3 de Abril de 187 5 e 7 de Janeiro de 
1874 (Revista n° 492), firmando essas decisões :-que, quando um 
pae perfilhou um seu filho em testamento, embóra faça depois outro 
em que declare revogado o anterior, a perfilhação fica valida, não 
P?dendo retractar-se. Aubry et Rau, vol. VI, S 568 quater, pag. 182, 
d1zem que o principio da irrevogabilidade e irretractabiiidade do reco
nhecimento por escriptura se applica ainda· ao reconhecimento feito 
em um testamento por acto publico e diz que é verdade que as 
disposições testamentarias são revogaveis á vontade do testador; mas 
a revogação del!as não tira ao acto instrumentaria que as contem 
o caracter de acto authentico, nii o podendo exercer influencia alguma 
sobre a sorte do reconhecimento que nellas é feito, po;s quanto ao 
reconhecimento dá-se a irrevorrabilidade e nií o está elle em sua 
efficacia subordinado á morte do testador, e mencionam dessa opi
nião Dalloz, 2, 163, 1829 e 129, Duranton e Richefort; mas dizem 
elles, Merlin, Rep., verbs. - .filiation n.0 7 e testament, secc. ll §. 6°, 
n° 3, Demolombe, V. 455, sao de opinião contraria. T, de Freitas, 
nóta 7a ao art. 212 Lafayette, Dirs. de Família, § r22, pag. 233 
e no.ta r.a dizem que o reconhecimento por testamento, mesm~ aberto 
pubhco, póde ser revogado pelo testador a todo o tempo; pois todos 
os actos ordenados para o tempo da mórte, se por1em mudar e r~vogar 
até á morte (Ord. liv. 4° ,tit. 37, princ.) Vide Direito, vol. 6°, pag. 
415. Perdigão Malheiro, C::omment . á lei de 1847, questão ga, é de 
opini ::io contraria, que mesmo o reconhecimento feito por testamento 
cerrado é um titulo em favor do fil·ho ahi reconhecido e que porisso 
adquiriu o seu estado e a habilitaç·io para a successão e acompanha 
a opinião de que o reconhecimento, uma vez feito, não é uma doação 
ou liberalidade que possa ser aceita e retirada. 

O Trib. de Justiça de S. Paulo, na appeila ('ão civil n° 716 de 
São Carlos do Pinhal, appellante Antonia da Silva Telles e appel
lado Theophilo de Oliveira, su~tentou em Accord os de 28 de Julho 
e 8 de Outubro de 1885, Gaz . Jurídica do Estado, vol. IX n° 4, 
anno III, pags. 229 a 236, que o reconhecimento da filiação natural 
por escriptura -publica é irrevogavel, somente podendo ser rescind~da · 
por meio de acç~o ordinaria, podendo ' o filho natural re~o~hecido 
ser desherdado, mas com causa legitima e provada pelo herdeiro que 
tem de substituil-o na successão. Vide Dire ito, vol. LXX, n° 2, de 
15 de Junho de I8g6-pags. 206 a 226. 

(152) O nosso direito não autorisa a investigação da paternid~de 
illegiti,ma, e a legislação franceza, arts. 339 e 340, bem como a 1ta-
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§ 413 

O filho natu1·al, havido U.urante a viuvez, concorre 
com os legitimas prMxistentes na successão paterna, desde 
que é legalmente reconhecido. (Perdigão Malheiro, Comm. 
á Lei ele }847, questão 19, pag. 55). (153) 

!iana,' a hollandeza, belga e chilena e de outros paizes interdizem a 
In~estigação da pater.nidade illegitima. A nossa lei, como a- franceza, 
exige o reconhecimento por prons certas e determinadas, não po
dendo supprir estas a prova testemunhal em acções e mesmo não po
dendo suppril-as a prova de posse de estado, e dá-se investigação 
de paternidade illegitima toda vez que o filho natural pretende esta- · 
belecer sua filiação de modo differente cl.aquelle exigido pela lei 
como unico probatorio, isto é, o reconhecimento por acto authentico. 
Çomtudo, ' o filho, legalmente reconhecido, póde, se a sua iden- . 
tidade é contestada, estabelecer por testemunhas e mesmo por sim· 
pies presumpções que elle é o individuo reconhecido como filho na
tural; mas, nesta hypothese, dizem Aubry et Rau, vol. 6°, pag. 190 
e nóta 3a, não ha investigação de paternidade illegitima, pois o 
reconhecimento é constante e a questão versa somente em saber se 
o recon-hecimento se refere équelle que quer delle se prevalecer 
(Demolombe V. 484). A legislação franceza permitte a investigação 
da paten1idade no caso de rapto e a italiana tambem faz excepção 
do rapto e do estupro. O ,Cod. Civil Port. tolera a investigação da 
paternidade illegitima nos casos seguintes :-1°, existindo escripto 
do pae, em que expressamente declare a sua paternidade; 2°, achar
do-se o filho em posse do estado; 3°, havendo estupro e rapto, e 
coincidindo a epoca da concepç:lo com a do facto criminoso Vide 
sobre dir-eito comparado Clovis, pags . 43 r a 445· 

Vide sobre investigação de paternidade illegitima o Accordam 
do Sup. Trib. de Justiça Federal de 8 de Fev. de 1896 -no Direito, 
vol. 70 n° r, pag. 13 a 15 e sentença do juiz de direito do Belem, 
do Pará, no. Direito, vol. LXVI n° z, pags. r66 a 169. 

(IS3) No Direito, vol. s6, :'; 0 z, de 15 de Outubro de I89I, 
se .lê a sentença do juiz de direito Hermogenes Socrates Tavares de 
Mello, confirmada por Accordam da Relaçii.o do Recife, de 27 de 
Setembro de r889 e Sentença do Supremo Tribunal Federal, de _2 _2 
de Agosto de 189r, Rev. Cível; nO 20, da qual os seguintes consi
derandos transcrevemos : 

«E considerando que, no testamento de fls. 13 a rs, com o 
ql:lal-.falleceu em 12 de Junho de 1872 o testador Antonio Augusto 
da .Fonseca, reconheceu elle a seu filho Datural Alfredo, havido no 
estado de viuvez : 
. Consider:!ndo que, não é contestado pela A., que Alfredo fosse 

t1do por seu pae em estado de viuvez ; 
Considerando que o testador, pae cia A. e de Alfredo, morreu 

em estado de viuvez de seu primeiro e unico casamento com a mãe 
da A., como é por ella confessado em seu libello a fl.s . 4; 



-276-

§ 414 

O reconhecimento do filho em testamento póde ser 
revog-ado por outro posterior. (T. de Freitas, Consolid. das 
L. L. Civis, nóta 7" ao art. 212, pag. 177; Lafayette, Dirs . 
ele Família, § 122, no Il, pag. 233; Ord. li v. 4", tit. 37 

Considerando que o filho natural nascido durante a viuvez do 
pae, ~~sendo legalmente ~·econhecido · por escriptura publica ou por 
testamento, durante a vmvez do paP., coucorre á heran r(a paterna 
com os filhos legítimos preexistentes, como concorrerião os filhos 
legítimos de um segundo casamento com os do primeiro e, não 
obstante, aquelles prejudicão a herança destes; 

Considerando que, si os reconhecidos antes do casamento pa
terno podem herdar em concurso com os legítimos, havidos de ca
samento posterior, n~o ha razão para que niio herdem os havidos 
durante a vi uvez, em concurrencia com os legítimos preexistentes, 
quando nenhum impedimento para o casamento havia entre · seus 
progenitores, e quando era impossível e absu rdo o exigir-se o re
conhecimento por escriptura publica anterior ao casamento, na forma 
da letra do art . 2 . da L. de 2 de Setembro de 1847, casamento 
que nunca houve, e que jámais poderia haver, como era impossível 
moral, pois que Alfredo nasceu durante a viuvez dê' seu . pae, que 
n'ella morreu reconhecendo o fi lho em testamento ; 

Considerando que, si ninguem pór:le contestar que os fi lhos ha
vidos dur<Jnte a viuvez, e n' ella reconhec idos, concorrem com o le
gitimo de um segundo casamento, da mesma ·sorte concorrem com 
os preexistentes do primeiro casamento, pois que nenhum impedi
mento havia para o casarriento no segundo caso, e onde ha a me~ma 
razão deve haver a mesma disposiç~ o, o que não é o mesmo que 
o reconhecimento de fi lho hav ido antes do casamento, depois da 
disso lu c,; ão deste, e antes de contrahir-se o segundo, porque, em 
todo o caso, os fi lhos nascerão antes elo casamento e antes delle 
deverião ser reconhecidos; e comquanto o mesmo se mio dê a res
peito, ou em concurso com os filhos elo segundo casamento, todavia 
não concorrem com estes, visto que, devendo herdar in capita como 
fi lhos, n:i.o o poderi:lo fazer sem prejurlicar os fi lho~ leg ítimos elo 
primeiro casamento, que herrlão in capita com os legí timos do se
gundo casamento, diminu indo-lhes a heranç·l. ele que são meeiros 
( Ramalho, Proc. Orp!t. § 15 not. 92); 

Considerando que não é justo ampliar o art. 2°' ela L . cit. a 
mais do que ella expressamente contém , odiosa restringenda, benigna 
amplz'anda, porque esta ampliação importaria graves prejuízos a todo~ 
os que nella não est::io expressamente comprehendiclos ; 

Considerando que os motivos de elaboração ela Lei no seu ci t. 
art. 2° mostram que os filhos havictos na viuvez e du rãnte ella le
galmente reconhecidos, concorrem com os legítimos preexistentes e 
com os posteriores d0 casamento posterior, visto que a Lei não os ex
cluil!l expressamente, e nem teve em vista proteger o casamento e a !e-
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pnnc; a1iter Perdigão Malheiro, Cornment. á Lei de 1847, 
pag. 96 ; Sentença do Supremo Trib. de Justiça, de 18 de 
Novembro de 1874, Rev. n° 8.595, Direito, vol. VI, no 3, 
pag. 415 . (154) 

gmm)dade dos filhos, mas evitar surprezas ás noivas e suas famílias, 
pelo apparecimento de filhos naturaes do marido a concorrerem com 
os legítimos, quando ao tempo do casamento, noiva e família igno
ravão sua existencia com os escandalos do reconhecimento por prova 
conjecturai, e testemunhal ( Comment. cit. pag. 3, not. 3), surprezas 
que na hypothe~e de fi lhos havidos na viuvez, e nella reconhecidos, 
nii o · existem · . 

Conside~ando, que, tanto os fi lho.s naturaes da viuvez uma vez 
reconhecidos concorrem com os legitimas preexistentes e posteriores 
ú viuvez, que no Senado, por occasião da discussão do art. 2° dessa 
lei os motivos que o determinarão forP:o evitar surprezas ás noivas 
e famílias d' estas, motivos que não existem a respeito dos fi lhos 
naturaes havidos durante a viuvez, pois que o pae viuvo, pelo facto 
da morte de sua mulher, deve ter dado partilha: a seus fi lhos legi· 
timos, podendo dispor de sua metade emquanto vivo como lhe aprou
ver ( Comment'. cit. pag, 7 nota 14), cahindo assim a emenda apre
sentada pelo fallecido Marquez de Olinda, no sentido de serem com
prehendidos no art. 2° do projecto dessa lei citada os filhos havidos 
na viuvez, o que deixou certo que esses filhos não estavão compre
hendidos na restricção do art. 2°, e que, nem relativamente a ell€s 
era possível escriptura de perfilhação anterior ao casamento , e por 
ist.) poderiiio ser legitimados por qualquer dos meios legaes, escriptura 
publica ou testamento, uma vez reconhecidos em viuvez. (Vide o 
restante da sentença).-Teixeira de Freitas em contrario, na Consolid. 
das L. L. Civis, nóta ao art. 962 e Testamentos e Successões, nota 
422, opina em contrario, dizendo: " Si o art . 2° da Lei de 1847 
nega aos fi lhos naturaes não reconhecidos antes do casamento de seu 
pae o direito de concorrer á herança com os filhos legitimas, segue
se que não lhes aproveita para tal effeito o reconhecimento posterior 
ao casamento, quer na constancia deste, quer depois de sua disso
lução pelo falle cimento da mulher. Ora, si o reconhecimento pos
terior ao casamento nii o aproveita para tal effeito nem aos filhos 
naturaes preexistentes, por maioria de razão não póde aproveitar aos 
filhos naturaes do tempo da viuvez. A legislação não tem raz~o para 
proteger os fi lhos naturaes em prejuizo dos filhos legítimos. N~o ha 
paridade entre um reconhecimento de filhos naturaes não havendo filho!? 
legítimos (recouhecimento · fa cultado pelo art. 2° da Lei), e o que faz 
havendo jn fi lhos legítimos. Si é livre ao pai le~itimar seus filhos na
turaes do tempo da viuvez, casando com a mãi desses fi lhos_; tambem 
é possível o casamento com a mãi dos fi lhos naturaes bav1dos antes 
de um primeiro casamento, depois da dissolução deste, e nãO obstante 
terem ficado filhos legítimos.)) 

(1 54) Um tal reconhecimento, diz Lafayette, pó de ser revovado 
pelo testador a tQdo o tempo, pois todos os actos que são ordenados 
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§ ~415 

A prova da filiação natural paterna não pócle ser 
feita por testemunhas, não valendõ o reconhecimento 
feito verlmlmente ou em escriptos particulares, como em 
cartas e livros de assentos ele familia e actualmente de-

pii!ra o tempo da mprte, se podem mudar e revogar até a morte, 
como diz a Ord. li v. 4, tit. 37, princ. Cunha Soares, Theoria das 
Acções de filiação illegitima, pag. 2 4 7, sustenta que o reconhecimento 
por testamento é irrevogavel, citando Accordãos da Relação do Porto 
dê 23 de Abril de 187'5 e 7 de Janeiro de 1874, dizendo que nti o 
póde retractar-se a legitrmaç:ío, que uma vez feita é valida até sen
tença que a rescinda ou annulle. Aubry et Rau são da mesma opi
nião, dizendo: «Ü reconhecimento, validamente feito, é por si irre
vogavel; não póde ser retractado pela pessóa que o faz, aio da que 
não tenha sido acceito por aque1le em cujo preveito se fez, quer 
seja feito por escriptura publica, qu·er em um testamento por acto 
publico; o reconhecimento não fica destruido pela revogação do tes
tamento que o contem. As disposições testamentarias,' dizem elles, 
são com effeito revogaveis á vontade pelo testador; mas sua r"evo
gaç:l.o não tira ao acto instrumentaria que contem o reco.nhecimento 
seu caracter de authentico e não póde desde então exercer nenhun1a 
influencia sobre a sorte do reconhecimento que nelle está exarado, 
pois que este é essencialmente irrevogavel e não constitue, bem que 
contido em um testamento, uma verdadeira disposi.ção testamentaria, 
isto é, um'l. disposição cuja efficacia esteja subordinada á morte do 
testador .» Citam elles Rolland de Villargues, Magnin, Duranton, UI, 
219; Richefort; Dalloz, 18zg, 2, 163; mas dizendo que Loiseau e 
e Merlin são de opiniibo contraria, o ultimo no Repert. vb. Filiation, 
n° 7. e vb. Testament, secc. II, S 6'>, n° 3· Que Demolombe tam
bem opina em contrario, vol. V, pag. 455 e que este escriptor sus
tenta o grave erro de dizer que o testamento é um simples projecto, 
quando assim não se póde entender desde que o testador para de~
truil-o é preciso revogai- o ; e, si o testador tem o arbítrio [Jara re
vogar as disposições do testamento revogaveis por sua natureza, como 
expressão de sua ultima vontade, não. é razão para se dizer que goze 
da mesma faculdade respectivamente á declaração actual de um facto 
anterior ·de paternidade ou maternidade. Vide Aubry & Rau, vol. 
VI, § 568 qttater, pag. I82, nota 2. Em França não se permitte o 
reconhecimento feito por testamento olograp.bo (particular escripto, 
assignado e datado pelo testador) ou ceFrado ; só por testamento 
publico aberto. Entre .nós todo e qualquer testamento é meio de 
reconhecimento, a lei de 184 7 não distingue ; a expressão testamento 
abrange até. o nuneupatívo e o codicillo. (Perd. Malheiro, Comm. 
á Lei de 1847, questão 8.a, pag. 32) . O testamento posterior não 
póde revogar o reconhecimento do fiiho natural feito por eseriptura 
publica (Direito, vol. 12, pags. 720 a 724). 
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pois de 24 de Maio de 1890 em assentos de baptismo e 
casamentos celebrados relig iosamente. (Lafa:yette, Dirs. 
de Fam., § 122, pa.g. 231). (155) 

§ 416 

Provam o reconhecimento ela fil iação paterna natural 
os assentos dos livros do registro civil contendo a clecla-

(I 55) Prova o reconhecimento se o pae em uma escriptura de 
doação ou dote, ou esponsaes, enuncia ser alguem seu filho . (Di
reito, vol. de 15 de Fevereiro de 1876, pags. 300 a 301 e Gar;. 
Jurídica, vol. X, pag. 342). Si alguem concede poderes para que se 
lavre escriptura de reconhecimento de alguem como seu filho, o tem 
ipso facto reconhecido ? Aubry et Rau dizem que a procuração para 
reconhecer não é ainda reconhecimento e a procuração, sempre re
vogavel, o pode ser até que se passe a escriptura. (Vol. VI, pag· 
183 ao§ 568 quater e vide pags. 168 e 169 e pags. 170 e 171· 
Que não vale para o effeito do reconhecimento p or escriptura pu· 
blica a procuração que c> pai dá para lavrar-se a escriptura public a 
de reconhecimento, si esta nJo foi effectivamente lavrada, assim fOi 
julgado na Rev. Civel, n° ro, 583, por Accordaõs da .Relação do Rio 
de x6 de Julho de r 886 e do Supr. Trib. de Justiça no Direito, 
vol. 43, n° 2, pags. 143 a 232). Sendo hoje o reconhecimento fei to 
por qualquer modo authentico bastando ser em termos enunciativos 
e pão dispositivos, poderá a procuração por instrumento publico con
ferindo poderes para reconhecer não importar um reconhecimento 
expresso, si já não está feito o reconhecimento; poderá perder o ef
feito, se por morte do pae, não se lavrar a escriptura, não tendo 
elle revogado antes a procuração? Esta questão offerece duvida 
grave .e parece- me que a solução devia ser favoravel ao filho; assim 
declarado em um instrumento publico, em acto authentico, não se 
tendo realisado o acto da escriptura qne no caso não passaria de uma 
confirmação da paternidade já cleclarada.-Que não se reputa equi
valente a uma perfilhação feita pelo pae em auto publico a simples 
referencia á filiação natural paterna em um alvará judicial de 
licença para casamento, como egualmente a declaração feita verbal 
do pai requerendo o alvará ser alg1:1em seu fi lho, assim o julgou o 
Supremo Trib . Federal por Accordão de 8 de Fevereiro de r8g6 , 

. appellac lo cível o0 141, Direito, vol. LXXX n° r, pag. 13 . • Desse 
Accordam parece se inferir citando a le[ n° 463 de 2 de Setembro 
de 1847, que o primeiro tribunal do pair; não admitte os modos 
ampliativos da lei no 181, de 18go, inclinando-se á opinião de C. 
Bevilaqua, Direito da Família, pags. 420 e 422, nótas 39 e 41 . 
Feito o reconhecimento em um escripto particular póde-se citar o 
pae para vir declarar ser seus a letra, fi rma e reconhecimento ? 
Entendo que n ~ o, o reconhecimento é acto voluntario do pae e póde 
far;el-o por confissizo espontanet~ e não provocada (Art. 7 § r da 
Lei n° r8r, de r89o). 
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ra ção da filiação feita pelos pais e mesmo as certidões 
de baptismo extrahidas dos li vros ecclesiasticos, na forma 
do art. 7° § 1 da Lei ele 24 tlc Janeiro de 1890, n° 181, 
com rcferencia. ao art. 50. (15G) 

( 156) G-rande e porfiada disputa havia quanto ao reconheci
me nto da filia ção por assentos de baptismo, ·mesmo com a .decla
ração êlos pais e assistencia ele duas testemunhas, di verginclo as opi
niões dos advogados, jurisconsultos e juizes. T. de Freitas opinava que 
não produzia effeitos para successào o reconhecimento[ eito em assen
tos de baptismos, de módo diverso entendiam Perdigão Malheiro e 
Sald anha Marinho, dizendo o primeiro que não reconl:ecia nos assentos 
de baptismo, lavrados nos livros ecclesiasticos, as escripturas publicas 
de que falia a lei de 1847, posto que pertencessem á classe dos 
instrumentos, quando a lei exigia uma determinada especie de ins
trumento, sendo diversos o acto do reconh ecimento paterno, o assento 
do baptismo e registro do casamento. E U e, porém, na nó ta 7a :10 

art. 2 I 2 ela Consolid . das L. L. Civis, reconh ece que os assentos 
elos registros civis de bap tismo contêm tudo quanto intrínseca e ex
trinsecamente se exige para a escriptura publica. Q uem percorre os 
numeras elas revistas forenses constanlemente encontra arestos e a 
maioria negando aos assentos el e baptismo a força de escriptura pu
blica quanto a próva da paternidade natural. Reprodusimos os se
guintes parece res ele notaveis advogados do fôro do districto federal 
relativamente á appell ação civil, n° 89, appellantes D. Carolina Fran
cisca da Silva Guimarães D. Ali ce Vieira Guimarães e Adolpho Ri
beiro Pinheiro e appellaclos R ufi oo José ela Cunha e soa mulher, 
p ublicados no J ornal do Commercio. 

Cotlstdta 

• Maria, nascida em b utubro ele 1848, foi bapti zacla em 14 de 
Janeiro de 1849 como fil ha natural de Pedro, que assignou o assen
tamento de bap tismo, juntamente com duas testemunhas. 

Pedro casou-st em II de Junho de 1859, e no dia 18 desse 
mez e anno fez lavrar uma escriptura publica, em que reconhece 
por .sua filha natural Maria, a que refere-se o assentamento de bap
tismo, em que sua mulher declara approvar o reconhecimento. 

De seu consorcio Pedro teve filhos ; e ao fallecer, intestado, em 
Novembro ele 1889, existia uma fil];J a, que ainda vive. 

Pergunta-se : 
r.0 ) Maria póde concorrer á herança de Pedro com a fi lha 

legitima deste ? 
2. 0 ) 0 assentamento de baptismo referido equivale á escriptura 

publica, anter ior ao casamento, exigida pelo art. 2° da lei de ·z de 
Setem brú ele !'84 7 ? 

3°) A escri ptura publi ca, de r8 de Junho de 1859, posterior 
ao casa mento ele Pedro, póde ratificar o assentamento de baptismo 
allucliclo, para dar a este o caracter de escriptura "publica tambem, 
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e sob fundamento de que, lavrada antes do nascimento da filha le
gitima, a esta não prejudica a dita escriptura? 

Respostas: 
Respondo negativamente. Os argumentos de T. de Freitas (Cons. 

not. 7 ao art. 212) contra Perdigão Malheiro (commentario á lei 
de 2 de Setembro pag. 17) são decisivos. · 

O assento de haptismo é instrumento publico, mas não escri
ptura publica. 

Os livros ecclesiasticos próvão sómente os baptismos, casamentos 
e obitos, e não differente objecto (Pereira e Souza not. 464- r. as 
linhas). 

o~ tribunaes têm variado de decisão. 
A escriptura publica de r8 de Junho de r859, a que se refere 

a exposição por ter sido feita posteriormente ao casamento, prova 
a filiação ?Jatural, mas n-;i o para o f.jfeito da successão lzereditaria. 

E' este o meu parecer, s. m. j., 

O advogado, 

CARLOS AUGUSTO DE CARVALHO, 

Rio, r 6 de Agosto de r8gr . 

Respondo aos quesitos proposto> pela fórma seguinte : 
Ao r0 não, porque Maria não foi reconhecida' por escriptura 

ou testamento, meio> de prova da filiação natural exigidos pelo art. 
2 da lei de 2 de Setembro de 184 7, prescrevendo todos os mais, 
e assim n í1 o póde concorrer com a filha legitima em detrimento 
desta, como quasi sem vacillar tem confirmado a jurisprudencia dos 
nossos tribunaes, ainda nos casos de filhos nascidos antes da lei, e 
a fortiori para os dos nascidos sob o regimen daquella disposição, 
sómente modificada pelo Dec .. n. 181 de 24 de Janeiro de r8go. 
Este decreto, porém, constitue direito novo, e não póde ser inv.ocado 
para regular successão aberta em Novembro de 1889, que deve reger
se pela lei em vigor ao tt::mpo em que se abrio a successão-Assento 
n. 295 de Abril de 1772, o que tambem é a regra determinante 
para a cobrança do imposto de transmissão causa mortis. (Av. n. 136 
de 24 de Março de r86o. Ord. n. 647 de 3 de Dezembro de 1879 
e n. 65 de 15 de Março de r 884.) 

Ao 2 ° não, porque o assento de baptismo não equivale á escri
ptura publica, cujos característicos s~o outros, e embora especie de 
instrumento publico,destinado a firu espiritual, não substitue aquelle, 
porque a lei exigio escriptura publica, e não outros instrumentos, 

-ou equivalentes. \ 

Ao 3° não; a escriptura de 18 de Junho de 1859, posterior 
ao casamento de Pedro, não ratifica o assento de baptismo, porque 
o consentimento dado depois da celebração do acto, o que em di
reito chama;se ratificaçã0, produz os mesmos effeitos que o con
sentimento precedente, Coelho da Rocha 99, e este era nullo, como 
dissemos, por contrario a lei, e sem effeitos civis. 
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Não obsta EJUe tal escriptura tenha sido lavrada antes do uas
cimento da filha legitima, porque o art. 2° da lei citada veda na 
hypothese a concorrencia da filha natural á herança, e, embora pu
desse provar a filiação natural, não conferia a successão hereditaria, 
T. de Freitas, not. 7 ao art. 2 I 2, pois o reconhecimento nullo não 
gera direito, é como se não existisse, e a successão defere-se pela 
ordem da vocação, opera-se a transmissão legal, desde a mo"rte do 
de cujus sem solução de continuidade, dependendo desse momento a 
qualidade e capacidade dos que devem receber o direito que se 
constitue. 

Salvo melhor juizo: é este o meu parecer. 
Rio, 7 de Agosto de I891.- 0 advogado, Frederico de Al

meida Rego. 
Respondo: 
Ao 1° quesito :- Niio, porque Maria foi reconhecida por escri

ptura publica na constancia de matrimonio de Pedro, ·quando pelo 
art. 2° da lei de 7 de Setembro de I847, o reconhecimento devera 
preceder, para que pudesse ella concorrer á herança paterna com a 
filha legitima. 

Ao 2° :-Não, porque, embora o assento de baptismo e a escri
ptura publica sejão instrumentos publicos, constituem especies di
versas, como diversas são pela sua índole e forma ; e a lei é taxa
tiva, Consolid. ilot. no art. 212, Lafayette, Direito, · r874, vol. 4°, 
pags. 633. 

Ao 3° :- Não: 
I, 0 ) Porque, em these, e sob o ponto de . vista do reconheci

mento, o assento do baptismo nada exprime, e o nada não é sus-
ceptível de ratificação. , . 

2. 0 ) Porque, na hypothese, e sob o ponto de vista de direito 
hereditario, o assento inefficaz e a escriptura tardia, isolados ou 
combinados, nenhum e!feito produzem. 

3· 0 ) Porque o indistincto preceito do art. 2.0 olha ao tempo da 
morte do pai, .em que se abre a successão e não ao do nascimento 
dos filhos legítimos. · 

Em vão a mulher de Pedro approvou o reconhecimento, porque 
não lhe era dado frustrar os direitos da prole. 

Nem póde aproveita·r a Maria o argumento do art. 7 § r e art. 8 
do decr.eto n . r8r de 24 de Janeiro de 1890, porque Pedro falleceu 
em I88g, e rege a lei do tempo em que foi aberta a successão e 
definido irrevogavelmente o direito da filha legittma. 

Rio, 30 de Julho de I8gr. - Dr. Joízo .Antonio de Souza Ribtiro. 
Vide artigo de doutrina do Conselheiro Lafayette, no vol. V, 

n° 6°, anno li, do Direito, pags. 633 a 6so, respondendo ao Con-· 
selheiro Saldanha Marinho que no jornal Republica esçreveo diversos 
artigos sustentando que o assento de baptismo lavrado pelo Parocho 
e assignado pelo pae e duas testeinunhas, reconhecendo o filho natural, 
valia para a. successão como se fôra escriptura publica. O Sr. Con
selheiro Lafayette combate essa opinião, nesse artigo diz: «Ü re
conhecimento da filiação natural do registro civil produz os mesmos 
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§ 417 

A habilitação e reconhecimento de filhos naturaes 
pódem ser feitos, com todo5 os effeitos, por um accordo e 
transacçãu entre herdeiros. (Accordam ela Relação de 
Porto Alegre, de 11 de Dezembro de 1877, no Direito, 
vol. XV, pag. 462). (157) 
eneHos que por escriptura publica, porque o registro é um acto au
thentico diante da lei civil e o official que toma a declaração do pae 
tem competencia dada pela lei para fazel-o». Sobre os reconheci
mentos por assentos de baptismo nos livros ecclesiasticos, vide Accs. 
da Relação do Rio, de 22 de Outubro de r872 e' ,29 de Julho de 
r873, nos autos de appel!açâo n° 13,932, appell;mtes a Vis~ndessa 
do Rio Preto e outros, appellado Pedro Nolasco da Costa, pag. 352 ; 
Acc. da Côrte de Appellação, de 26 de Outubro de r8gr, nos autos 
de appellação· civil, n° 87 ; Direito, vol. 57, n°- r, p~gs. 50 a 56 ; 
voJ. li, pag. 352; vol. IV, pag. 284; vol. V, pag. 98; vols. X, pag. 
437; XVI, pag. 439 e XL, pags. 6r e 140, Rev. n° 10.4311 recor
rente Joaquim Feliciano Gomes e recorridos a Visoondessa de Ja
guary e outros; Gaz. Jurídica, vol. XIII, auno IV, pags. 5 a 49, 
publicando o memorial do illustrado advogado Conselheiro Duarte 
de Azevedo, na revista cível, recorrente Dona Eliziaria Maria de 
Freitas Guimarães e recorridos Manoel Antonio Antunes e mulher. 
No citad0 volume se vê publicado, á fs. 104, o Accordão Revisór 
d·a extincta Relação de S. Paulo, de r r de Julho de r 87 6, censu
rado pelo redactor da Gaz . Jurídica e por Martinho Garcez, em sua 
óbra : Nullidades dos Actos ] uridicos. Hoje os assentos de baptismo 
e casamento no religioso depois de 24 de Maio de r8go não podem 
servir de próva de reconhecimento d'os filhos naturaes, pois perante 
a lei civil não têm authenticidade (Aubry et Rau, vol. VI, pag. 
r65, nota 3 ao 568) Sobre o reconhecimento no registro civil-vide 
o escriptor citado, na mesma pagina e nóta ao mesmo paragrapho. 

(r 57) Neste caso não se deve discutir mais o reconhecimento 
que ficou prejudicado com o accordo, sendo licito a cada um re
nunciar os seus direitos, restando somente cumprir-se o accordo, 
fazendo-se a partilha. A hypothese, a que se ' refere o Accordam, 
era a de successão de um filho natural não reconhecido, mas com 
o qual os outros herdeiros estipularam por escriptura celebrada em 
paiz estrangeiro partilhar bens existentes na Republica (então Imperio). 
Que os filhos legitimas possam reconhecer seu irmão natural e re
nunciar em seu beneficio uma quóta da herança, sustenta T. de 
Freitas, nóta 7a ao art. 212 da Consolid. das L. L . Civis. Os her
deiros não pódem por confiss:io propria reconhecer como irm1o o 
filho natural de seu pai, porque o acto do reconhecimento é pes
soal; mas havendo a confissáo póde produzir a renuncia de herança 
ou doação de parte della (T. de Freitas, Consol(d., nota ao art. 
212 e Rebouças, Observ., pag. 65 e Perd. Malheiro, Comment. á 
Lei de r847, pags. 22 a 25 e 3r). 
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§ 418 

A maternidade dos filhos naturaes prova-se: 
1.0 pela certidão . de baptismo; 
2.0 pela posse do estado ; 
3.0 por testemunhas e em geral por todo e qualquer 

genero de próvas admitt.idas em Direito. 
(Lafayetto, Dirs. de Família, § 121 e nótas). (158) 

(r58) Ainda qt;~e não reconhecidos por sua mãe natural, nem 
por testamento nem por escriptura publica, succedem-n'a ab i?l!tstato, 
ou sós ou com outros irmãos legitimas, mostrando a maternidade 
por certidões de baptismo, assentos de nascimento, quasi- posse de 
estado, por testemunhas .e por todo e qualquer genero de próvas. 
(Ramalho, Instit. Orph., § 16; Accordam do Trib. de Justiça de 
S. Paulo, de 3 de Outubro de 1893, na Gaz. Jurídica do Estado, 
anno Il,. vol. V, pag. 266. A lei de 2 de Setembro de r847 que 
exige o reconhecimento paterno como prova da filiação natural, é 
só applicavel a paternidade e não á maternidade, não só pmque a 
lei usa dos palavras P:ü e herança paterna e não falia de Mãe ou 
herança materna, como pela razfw e natureza das causas, porque a 
maternidade é certa (mater esl semper certa), por serem a gravidez, 
o parto, factos materiaes que facilmente se pódem provar e a pa
ternidade incerta por ser a concepção um . acto secreto da natureza, 
de muito difficil p;rova. Essas são as disposições e espírito do Co
digo Civil Francez, de onde foi tirada a lei referida, prohibindo no 
art. 340 a demanda ela paternidade e permittindo no art. 341 a 
demanda da maternidade, podendo o filho natural propor contra os 
irm5os acção de filiação materna e petição ele herança. A acç:Io de 
filiação materna e petição de herança póde ser intentada não só 
pelo filho natural, como por seus herdeiros e por todos quantos 
tiverem direitos a , fazer valer por via della. O filho natural, cuja 
maternidade não é duvidosa, ou por constar de assentamentos do 
do baptismo, registro civil , ou por ser notaria, é mantido na posse 
do estado em quanto o contrario não fôr declarado · em juizo por 
sentença passada em julgado; quando é duvidosa ou é contestada, 
ao filho compete acção para se fazer reconhecer. (Lafayette, Dirs. de 
Família, § 121 e nótas). Os filhos naturaes, independentemente de 
reconhecimento e pela simples constatação de sua filiaç:io baseada 
na certidão de baptismo ou do registro civil podem concorrer á sue
cessão materna com os fi lhos legítimos (Prov. de 23 de Fev~reiro 
de 1848). Quando, porém, os macula a nóta de espuriedade, isto 
é, quando siio adulterinos ou incestuosos, . succedem aos parentes 
maternos fOrd. Jiv. 4, tit. 93); mas não succedem ás mães, salvo 
se o adulterino é oriundo de mulher solteir:1 com homem casado, cujo 
direito á successão mat~rna é inconcusso (C. da' Rocha, § 340, Clovis 
Bevilaqua, cit., pag. 419, nóta· 37 .) ; mas Vallasco, Consulta 29 n° 
2 e Pegas, Quest . For., cap. 128 n° 12 e com elle os citados -C. 
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s 419 

Os filhos succeclem per ccv]Jitct, os netos e mais des
ceml.entes z1e1· sti1·pe ·,ou conconam sús on com tios vivos. 
(Teixeira uc FI'Citas, Consolicl., nóta 2." ao art. 960; Ra
malho, lnstit. Oeph., § :tO . (159) 

da Rocha e Vallasco fazem u.na limitação da generalidade da Ord. 
liv. 4 tit. 93, que não é permittida, sendo de notar que Vallasco 
mudou de opinião. (Ramalho, cit., pag. 34]. 

( z 591 Os netos e todos os mais descendentes in in/initum sue
cedem in sti?jles, representando seus pais fallecidos. Si concorrem 
filhos e netos, estes, qualquer que seja seu numero, recebem repar
tidamente a parte que tocaria a seus pais predeiunctos, se vivos 
fossem estes; porque não succedem por direito proprio, como os 
filhos do morto, si não representando os pais defunctos. Si concorre.m 
nétos e bisnetos, os primeiros recebem a parte que tocaria ao filho 
que repre~entam e os segundos a que tocaria ao neto . Mello Freire, 
liv. 3°, tit 8 § 5°, diz: «Üs filhos succedem per capita - seczm
dum corum 1lli/J/Ct'ltm l10ereditas viritim dividit1tr; os nécos per 
per stirpcs por direito de representaçlo, isto é, substituem os paes 
premortos e recebem todos a quOta delles; e suecedem sive solí sint 
(só existam nétos), sive cm1t jiliis concurnutt et semper per sti?-pes, 
quamvis soli ex dcsccl/dcntibtts sttpcrsint. Mello Freire, na nOta, diz : 
Justiniano, na Novella I 18, cap. r, não decidia a questão si qttando 
só ex istem 11ctos deve ser a sttccessiio in capita ott stirpes, dahi a con
troversia dos Doutores; mas diz Mello Freire a mais verdadeira opi
nião é daquelles que sustentam que, não havendo filhos e só netos, n:io se 
deve partilhar os bens per capita, fazendo-se tantos quinhões quantos 
os netos, pois estes succedl!m 110n jttre pt oprio e sim representando 
os pais mortos no inventario dos bens do avô. Coelho da · Rocha, 
§ 338 segue a opinião de Mello Freire r1ue se deve formar ramos 
conforme os ascendentes predefunctos e em cujo Jogar succedem 
os netos e distribuir em cada um dos ramos a parte que tocaria a 
esse predefuncto e diz que os fi lhos succedem in capita ; porém os 
outros descendentes mais remotos succedem in stirpes ou concorram 
com os filhos ou sós (C. Telles, Dig. Port., torno TI, art. 873). 
Esta questão se agitou no inventario do finado Marquez de Tr~s 
Rios na capital e o Tribunal de Justiça de S. Paulo, na appellação 
n° 426, por Accordam de 30 de Novembro de r894 decidia que, 
tendo lugar a representação na linha descendente in i?tji.ni!ttm, os 
netos succedem sempre in sti1-pes, quer sejam sós, quer em concurso 
com os tios. O Accordam cita a Novella u8, cap. I ibi q~tanti
cttmqm sint quantum eorum parens si viverd, ltab~tissef, qtta/11 mcces
siollem in stirpes vocavit antiqttitas; Arts. do Cod. Civil Fr., 740 e 
730 do Cod. Civil Italiano e B. Lacantinerie, Précis de Droit Civil, 
pags. 46 e 47; Aubry et R;au, pag. 314; Mourlon, Cod. Civil, pags. 
46 e 47, vols. 2, 6 e 2 das obras citadas. (Gaz . Jurídica do Estado, 
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§ 420 

O pac e mãe não succedem aos filhos adulterinos, 
ou incestuosos; e, como o direi to de successão é reciproco, 
não pódem tam bem esses filhos succecler ao pae e mãe. 
(Ord. li v. 4°, tit. 93; Novella 89, Cap. ultimo). (160) 

vol. 7°, anno III, de Janejro de 1895, pags. 18 e 19). A pra~e 
é invariavel a respeito, mas a legislação é omissa a vendo-se uni
camente na Ord. liv. 4 tit. 91 § z a hypothese da concurrencia 
do neto na successão do tio morto com o tio vivo, e assim pre
suppondo-se o direito de representação ; mas se o negando quando 
só existem _7lélos_. Esta Ordenação li v. 4 tit. 9 I § 2 não trata da 
representaçao, dtz Ramalho e nem da successão ab infestado, senão 
dos bens que pertencem aos filhos do primeiro matrimonio pela 
disposiç.ão da lei, e a representação assim a respeito dos ascendentes·, 
bem com dos collateraes, somente foi concedida na successão hete
ditaria. Não offerece a citada ordenação argumento em contrario á 
opinião recebida. (T. de Freitas, Consolid. das L. L. Civis, nó ta ao 
art. g6o S 2 ~ Test.1 pag. 3-58 e Ramalho, Proc. Orph., nóta 137 
ao § 22, pag. 45). Na ordem dos descendentes succedem os filhos 
legítimos e illegitimos successiveis; e, na falta dos filhos, succedetn 
os netos ou outros descendentes, cornprehendendo lambem os nétos 
illegitimos successiveis. Assim succedem: a), o neto que é filho le
gitimo, sendo seu pai natural reconhecido legalmente; b), néto que 
é filho natural recoP.hecid,o, nos termos da lei, sendo seu pai filho 
illegitimo; c), néto que é filho natural, reconhecido nos termos da 
lei, sendo seu pai tambem filho natural reconhecido. Em todos os 
casos os netos illegitimos podem succeder a seu avô. Não podem 
em qualquer destes casos os nétos illegitimos a seu· avô, si, sendo 
naturaes, ou sendo seu pai filho natural, faltar o reconhecimento 
paterno (Perd. Malheiro, Comm. á lei de 1847, questão r7). Em 
nada aproveita o reconhecimento do avô, pois o reconhecimento da 
filiação paterna só póde ' provir do pai (T. de Freitas, nóta ao art. 
961, Consolid.) 

(r6o) Os filhos adulterinos são ex conjugato et ex soluta (de 
cas.ado e solteira); ex soluto et conjugata (de solteiro e casada); ex 
conjuga/o et conjitgata (ambos cas~dos) . Guerr., Trat. U, li v. I, cap. 
VI, n° 107). O direito romano e o canonico os declaravam inhabeis 
totalmente para herdarem causa alguma -de seus pais a titulo de 
ultima vontade quer morressem o·s pais com testamento, quer ab in
teslato. As nossas ordenações só admittem os filhos naturaes á sue
cessão, filhos ex solzdo et ex soluta (de solteiros) (Ord. liv. 4 tit. gz. 
T. de Freitas, Consolid. das L. L Civis , art. 97 I e nóta). A razão 
em que todos os direitos, romano, canonico e portuguez, se fun
daram para inhabilitarem assim aos pais para herdarem dos filhos 
espurios çomo aos filhos naturaes para he,rdarevn dos pais, foi o de
testavel do coito, de que sem~lhantes filhos são gerad0s; e afim de 
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os obviar determinaram assim para que os pais, na consideração de 
que não podiam tratar como filhos aos que assim tivessem, evitassem 
occasiões de os gerar. Hoje os filhos adulterinos não pódem succeder 
ab intestato oa por testamento havendo herdeiros necessarios. Em 
falta de herdeiros necessarios podem os pais instituir em testamento 
h~rdeiros os adulterinos como quaesquer terceiros estranhos. Têm 
direito, porém, a alimentos. (Assento de 9 de Abril de 1772 § 3°, 
Or~. liv. r 0 , tit. 88 § n ). Succedem reciprocamente aos irmjos e 
mais. pa_:entes por parte de mãi (Ord. liv. 4°, tit 93); não ·succedem 
aos Irmaos e t1os por parte dos pais, mas succ.edem aos outros pa
rentes maternos. Os netos espurios de uma filha p:edefuncta succe
dem aos avós maternos com os mais netos ou sem elles ? Portugal, 
de donat., liv. III, cap. 18, nos. 86 e 87; Leyva, Proc. Orph., pag. 
85, § 46, sustentam opinião afflrmativa. Teixeira de Freitas, Con
solid. das L. L. Civis nóta ao art. 972, diz :- Os irmãos illegitimos 
de coito reprovado não podem succeder ab intestato aos collateraes 
pela linha paterna; mas, diz elle, os commentadores da Ord ., liv. 
4°, tit. 93, como Lobão, Not. a Mello, Livro III, Tit, 8°, § 5°1. 

D
0 2 e Coelho da Rocha, Dir. Civ., § 340, a invocão para opinar 

que os filhos de coito damoado que não succedem a mie, succedem 
aos avós maternos; do mesmo modo que os netos legítimos filhos 
de filha de coito damnado. Elles fundam-se nestas palavras da cit. 
Ord. -e assim poderiro succeder a quaesquer outros parentes por parte 
de sua ?IIJe: mas que erronea é essa intelligencia, pois a Ordenaçí. o 
faz receber claramente· que só refere-se a parentes collateraes por 
par~e de mãe, quandG diz :-assim que os . irmãos e ozdr(lS dividos 
ulterio?es possam entre si succederab intl'Stato. Os filhos de coito dam
nado, e o filho de filha de c0ito · qamnado, não podem succeder 
a seu avô materno pois não representam a mãe. Não• será, porém, 
um caso excepcional em que a lei, prescindindo da representação da 
mãe, permitte a saccessão á avô materna, .e assim devendo ser acceitas 
as opiniões em contrario referidas ? Tu cogita. Os filhos adulterinos não 
podem ser chamados á successão dos pais, mesmo não havendo her
deiros necessarios, quando sejam reconhecidos por escriptura publica, 
pois a lei rle 2de Setembro de r 84 7 refere-se aos filhos naturaes propria
mente ·ditos (ex snluto et ex soluta), e não aos espurios. Estes podem 
ser instituídos em testamento na forma da Resolução de r r de Agosto 
de r83r, não havendo herdeiros necessarios ; não sendo a escriptura 
publica de perfilhação o meio para os filhos espurios herdarem dos 
pais intestados (Accordam do Supremo Trib. de Justiça, de 9 de 
Setembr9 de 1874, na Revista Civel, n° 8553, de r 0 de Agosto de 
r868 e Acc. Revisor da Relação do Rio de 17 de Maio de r87o, 
na Rev. n° 7 .226, em contrarío ao Accord5o da Relaçlo do Rio, 
de z6 de Março de 1874). Transcrevemos os Aacordaos que se vê 
no Direito, vol. V, de 15 de Dezembro de r874, pags. 6o:.! a 6o8, 
referindo-se as d!'!cisões ao caso de filho sacrílego qne niio o te~·no~, 
mas referindo-se á doutrina applicavel aos mais espurios. A msh
tuição feita como de estranhos não é reconhecimento de filhos (La
fayette, Dirs. de Fam., § 126, nóta b). 
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§ 421 

Instituído um filho espurio em testamento, havendo 
herdeiros necessarios, eleve ser tido o t estamento como 
nullo, salvo a terça que o testador póde livremente dispôr. 
(Vide sentença no Direito, vol. 58 n° 2., pags. 225 
e 226). 

§ 422 

Os · filhos adulterinos c incestuosos ·não podem ser 
leg-itimados por seguinte matrimonio (Ord. liv. 2°, tit. 35, 
§ 12; Lafayette, Dirs . de Fam., § 109 e nóta XI in fine; 
Pothier, vol. 9, n·' 120 e 166; Aubry et Rau, VI, 542, 
pag. 70, § 567, pag. 156 ; § 546, pag. 66 e § 568, pag·. ~ 72 
Cod. Civil Fr., art. 331; Cod. Civil Italiano, arts. 180 

ACCORDAO 

Accordiio em Relaçlo etc. Confirmão a sentença appellada de 
fls. 2 5 v. por conforme a Direito e á prova dos autos, e por serem 
improcedentes os dous unicos fundamentos addusidos na impugnaçiio 
a fls. 33 v. em que se pede a reforma da mesma sentença.· 

Não procede o r 0 fundamento da citada inpugnaçiio a fls. 33 
porque pc:;la escriptu\ra de flliação a fs. 6 ficou estabelecida· a pre
sumpção legal de não ter o outorgante Padre Jo .·to Caetano da Costa 
Faria ascendentes ou descendentes que por força do Direito Fe
gulador devessem ser seus herdeiros, caso em que por certo nil o 
faria elle ·a instituição dei herdeiro declarado na mesma esGipt.ura; 
~ é claro que o julgado pela sentenç1 appellada de fls. 25 v. só
mente póde e deve ser entendido sem offensa dos direitos de quaes
quer terceiros herdeiros necessarios do outorgante da escriptura 
a fls. 6. 

Não procede o 2° fundamento, por que ha manifesto erro de 
apreciaç:lo quanto a insuficiencia da prova feita pela escriptura a 
fls. 6, visto como a Lei de 11 .de Agosto de r83r, na' parte em 
que niio admitte outra prova da filiação servlo o testamento, foi 
fàra de toda a questão ampliada pela Lei de 2 de Setembro de 
1847, que por expressa disposiç· o no art: 3.0 çonfere a mesma 
força probatoria tanto á escriptura publica, como ao testamento, 
declarando serem estes os dous unicos meios de se fazer a prova 
da filiação. 
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E nem para determinar o julgamento em contrario, póde ser 
aceito o argum ento tirado da distiucção, que não se encontra na Lei 
de 11 de Agosto de r 83 r, de filhos de coito damnado e filhos na
turaes. 

A citada Lei, declarando successiveis os filhos illegitimos de 
qualquer ·especie, quando institu ídos herdeiros por seus pais nas con
dic<,~Ões f!Ue menciona, comprehendeu tambem os filhos naturaes, uma 
das especies do genero filhos illegitimos. 

E é por demais patente que a Lei de 2 Setembro de r847 
entendida como deve sel-o, no seu se ntido obvio e natural , creou 
um novo regimen, diverso da Lei de 1 r de Agosto de r83 r, para 
a prova da filiaç·1o, declarando por expressa disposiç:io q ue esta 
póde ser feita por escriptura publtca, ou p<)r testamento. 

Na hypothese dos autos, o julgamento em contrario se apartaria 
de todo o principio de equidacie, constituindo o verdadeiro caso do 
sttmmum ;its, summa in;ieria. 

Por estes fundamentos, e o mais dos autos, confirmando a sen
tença appellada de fls. 2 5 v., julgam o menor habilitando J o1í.o Cae
tano da Costa Faria pela escriptura a fls, 6 habilitado herdeiro 
e successor de seu pai, o finado Padre Joiio Caetano da Costa F:aria, 
salvos, porém, O.> direitos de qnaesquer terceiros herdeiros necessarios 
d? mesmo Parire; e pague o menor Appellado as custas ex causa, 
RIO, ro de Mar<;o de I874. - F . P. Montet'ro, Presidente Interino. 
-f P. Lisboa, Azevedo, vencido - SaJ•êio Lobalo. - Presente, e per:o 
vista de embargos.-Rio de Janeiro, 26 de Março de r874. - Sil
veira,. 

O Sr. Dezembargador Procurador da Corôa oppoz embargos a 
esse Accordão, os quaes afinal foram despresados sob os mesmos 
[undamentos; mas , usando ulteriormente do recurso de revista, obteve 
o se~uinte provimento: 

Vistos, expo~tos e relatados os presentes autos de rel' ista c ivel 
entre partes Recorrente a Fazenda Nacio nal e Recorrido João Cae
tano da Costa Faria : concedem a revista pedida por null idacl s elos 
Accordãos de que fôra interposta. 

Porquanto esses Accordãos, julgando o recorrido habilitado para 
>ucceder a seu pai o Padre João Caetano da Costa Fan a com o 
fundamento da escriptura fls. 6, em q ue o finado declara ser o Re
corrido seu filho e como tal seu herdeiro tem contrariado as dis
posições de direito, tanto da legislação a~tign, Ord. L . 4- 0 Tit. 93 ~ 
entendida pelo Decreto de 1 r de Agosto de rS;p, como rla Lêt 
de 2 de Setembro de 1847, visto que daquella só se depre.hende 
que o Clerigo póde, n'-1. falta de herdeiros necessarios instituir por 
testamento seu herdeiro o fi lho sacrílego, sem comtudo inv~stil -o ela 
faculdade de c hamar esse filho á sua success ;o, e equiparai-o assnn 
aos fi lhos naturaes. 

Tambem n:io soccorre aos mesm os Accord<ios a Lei de 2 de 
Setembro de 1847, porque esta Lei teve por fim fiKar o meio de 
prova nos casos de fi liaç:ío natural , isto .é o testamento ou escnptura 
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publica, e nivelar a condicção dos filhos naturn es de nobres e pkbeos 
q uanto a ~uccessão recunhcciua pela O rd . L. 4 ° Tit. 92 cem uis
tin cç'lO . 

Niio reconhecendo por tanto uma e o titra legislar;ão no Padre 
o direito de legitimar seus fi lhos para herdar-lhe, é consequente terem 
os Accordaos recorridos violado as lei~ citadas, e serem . por isso 
dignos de revisão. 

Remettam-se os autos á Relaç\0 (le Ouro Preto que designam 
para serem novame nte julgados. Rio de Janeiro, 9 de Setembro de 
1874· Br"fn, P. -Barão de 111ontserrat. -il1cuiani.-Simões tia Silva. 
-Le,:a . - Cú.fueüa .-B,zrb •za.- v;~trietarv . - Viltares . Relalor o Sr. 
Ministro Cerqueira, Rev isores os Srs. Min istros B trhoza e Vi l la res. 

Jú em 1868 era essa a jurisprudencia dos tríbunaes como se 
vê das seguintes decisões : 

REVISTA N. 7226 

SENTENÇA DO SUPREMO TRTn t:JNAL DE JUSTIÇ A 

Vistos, expostos e relatadr:>s estes a1 1tos de rev ista cível. entre 
partes recorrente a Fazenda Nacional e recorridos Lu iz Antoni o do 
Vall e e sua mu lher, concedem a revista pedicla por injusti p . notaria 
e consequente nullidade dos Accordãos de Jls. 99 v. e I 1 4 v., q ue 
confirmanoo a sentença de fl. 7 3 v , julgaram a recorr ida Carlota 
Borges ele Oliveira, habilitada, em vista da escriptura publica de fl. 
56 v., para succeder como fil ha do padre José Borges de Ol iveira, 
nos bens, que este, lalleciclo sem testamento, deixára na Vi lla elo 
Remanço do Pilão Arcado, undando-se os mesmos Accordãos em 
que, igualando para os effeitos i:le direito o decreto ele II de Agosto 
de 1831 todos os fi lhos classificados na Orei . L. 4.0 tit93 debaixo 
da classificaçao unica de illegitimos, e declarando q ue nem a citada 
Ord., nem nenhuma oytra lei inhibia , q ue a successão dos referidos 
fi lhos se estabelecesse por testamento, era claro, que n~\o obstante 
a origem, confundidos por uma só denominação eram todos habe is 
para succecler, quando não houvessem herdeiros necessarios, e que 
estabelecendo posteriormente a lei de 2 de Setembro de 184 7, além 
do testamento a escriptura publica, como meio de habilitar á suc
cess~o pelo reconhecimento paterno, c~ndi ção uni ca , q ue a lei exigia 
se fizesse conhecer, para _que a herança se devolvesse, era tambem 
claro, que aquillo, 11ue até então pelo decreto _de r r de Agosto ha" 
bilitava os ftlhos illegitimos de qualquer especie encontrava o seu 
equivalente na escriptura, que é .tambem meio reconhecido pelo Di 
reito novo para habilitar á successlío. Estes Accorciiios assim julgando 
s::i o manifestamente contrar ias á Ord. L. 4.0 tit . 93 , q ue está em 
pleno vigor, e que exc lúe da successão ab i1dest,uln os fi lh os espu
rios e de coito damnavel e punível, como é a Reco rrida em relaçfío 
a seu pai o intitulad.o Pad re José Borges de Oli veira. 

Esta Ord. não foi alterada pela resoluç:io de I r ele Agosto de 
r 83r, porque a dita Resolução nlo fez ma is elo que declarar, que 
os filhos illegitimos de q ua lquer especie, e por conseguinte os de 

·. 
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coito damnado, podiam ser instituídos herdeiros por s~us pais em 
testamento, n:io havendo herdeiros necessarios, o que não se dá na 
especie vertente, pois que n:to se apresenta testamento, mas sim uma 
escriptura de perfilhar,::ro que não é meio para os filhos espurios 
herdarem dos pais intestados. Tambem rôo foi alterada a mesma 
Orei . pelo decreto de 2 de Setembro de 1847, o qual pela referencia 
do art. 1.

0 á Ord. L. 4. 0 tit. 92, nâo se pode deixar de entender, 
que tr:1ta dos filhos naturaes em especie, que ~ão 05 havidos ex 
solulo et soiu(a, caso em que 'não estu comprehendida a mulher do 
Recorr!do, por ser filha sacrílega. Portanto, sendo manifestamente 
contranos á lei expressa os Accordi\os recorridos, mandam, que os 
autos sejam remeltidos á Relação do Rio de Janeiro, p:1ra revisão 
e n_ovo julgamcnto. - R io ele Janeiro em r .O ele Agosto ele r868.
Bnto P.-Braga.-Bar~tJ de Pirapama. - Bar.lo de Jltfontserrat.
klarialli. -il:fascarenlzas.-.Mac/wdo Motes.- Valtletaro. - Barbosa. 
Simrles dtt Silva.-Leão.-Sih1a Púzto.-Ciziclzorro.-VilLares, não só 
~or~ue o pai morreu ab intestaclo, e a fitha sacrílega não foi ins
htm~a herdeira, como porque a legitimação feita em escriptura 
publica ainda não foi confirmada judicialmente. 

ACCORDãO REVISOR 

Accord:-o em Relar;ão etc., que, vistos, expostos e relatados estes 
autos na fórma da lei, julgam improcedentes os artigos de habilitação 
de fl. 53, e o Autor Luiz An tonio do Valle, por caber;a de sua 
mulher Carlota Borges de Ol iv~i ra, carecedor da acção intentada.
I.0 Porque pretendendo habilitar sua mulher, como filha do Padre 
José Borges de Oliveira, para succeder-lhe ab intestado, é a sua 
intenção manifestainente contraria á Ord . L. 4. 0 tit. 93 que pruhibe, 
que os filhos de coito damnado possam succeder ab intesLJdo a 
seus pais: z.0 porque a Resoluç'io de rr de Agosto de 1831 não 
tratou da prova d:1 filiação dos fi lhos illegitimos por meio de tes
tamento, antes pelo contrario só permitte que os filhos illegilimos 
de qualquer especie possam ser nomeados l!erdeiros em testamento, 
não havendo herdeiros necess<:rios, não como filhos, mas como llual
quer estranho; e tanto assim é, que pagam taxa da herança, do 
legado, que lhes e deixado em testamento,-Dec. ele 8 de Março 
de 1854· A Resolução citada teve por fim acabar com a opini[LO 
dos Jurisconsultos, l[Ue entendiam, que a taes filhos não podiam os 
pais, em odro e pena do crime que commetteram, deixar herança, 
ou legado, nem fazer doação (Borges Carnei~o, Dir. C! v. L. 1. 

0 trt. 
2 2 § 2oo) contra o qual já tinha protestado Mello Frerre, Insl. J ur. 
Civ. L. 3 .o tit . 8 § 13 na nota, que foi textualmente copiada na 
sobredita Resolução que em véz de infirmar, confi rma a Orei . do 
L. 4. 0 tit. 93; porque se esses filhos nomeados não herdam como 
herdeiros necessarios, e sim como testamentarios, muito menos po
der~o herdar ab intestad0 ; 3.0 Porque o Dec. de 2 ?e. Setembro 
de 1847 tra~ou somente dos filhos naturaes, não admrttmdo senão 
a escriptura publica ou testamento para prova ela fi liação, e não tem 
referencia, nem relação alguma com a Res. de r r de Agosto de 
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e §§ e 195; Cocl. Civil Chileno, art . 205 e art. 5G § l" ela 
Lei, u" 181 , J e 24 ele Janeiro de 1890). (161) 

1831, que n5o trata da prova da fi liação elos filhos illegitimos, mas 
sómente ela permissão para receberem heranças, como simples her
deiros, ·sem attenç:ío á pessoa do testador ; e condcmnam os Recor
ridos nas custas.- Rio de Janeiro, 17 de Maio ele r87o. - Costa !'i11to, 
P. - Dr. Siqueira.-Rezmtle. - ·Azevetlo. -·-Camara .-Tavares Bastos. 
-Fui presente Silveira . 

(161) Quest~o larga e fastidiosamente controvertida, diz Lafayette, 
na nóta XI, no fim de sua importante óbra citada , pelo~ nossos o~ 
antigos e modernos escriptores, a de saber :-si a Orei. li v . 2 6 , tit. 
35, § rz nas palavras comt,wto q/f,e em direito pudesse ser legitimado 
por seguinte casamento, fa;\ remissi\o ao direito romano ou canoni co. 

Citaremos nesta os pareceres dos nossos mestres da Faculdade 
de D ireito de S. Paulo, Conselheiros J o 1o Chrispiniano So:1res c 
Justino de Andraue, dados anteriormente ao a rt. s6 § r 0 , da le i n° 
r8r, de 1890. 

CONSULTA 

O subsequente matrimonio legitima os filhos espurios ? 

RESPOSTA 

Deixando as discussões que te m havido a respeito, motivadas 
pela decretai rlo Papa Alexandre IH, do anno de II 7 2, que foi 
analysada por Bohemer, é certo q ue no direito ci\' il germanico actual 
prevaleceu a doutrina deste jurisconsulto: o matrimonio legitima a 
todos os filhos illegitimos com direito á 1 successão, excepto a sue
cessão do throno, dos feudos e fundações de família (Familiae jidei
comissi). 

Este direito é expresso nos codigos modernos. 
Entre nós, a legitimação pe?' Sltbuquem n:i.o aproveita sinão aos 

fi lhos naturaes; esta é opini:ío que sigo e que ouvi de meos mestres, 
apezar do que disse o illustre Mello Freire nas suas Instittriç -es de 
Direito Ciz,il, e com elle muitos outros jurisconsultos. 

Segundo o direito romano, a primeira condição desta especie 
de legitimação era que os filhos tivessem sido gerados ex-soluto et 
soluta, como se vê no S 13, Inst. de JVupt ( 1°, I o). 

Ora, a legitimaç5o é uma ft cç~o de direito, pela qual s~ o os 
paes considerados como casados quanclos os fi lhos for:io concebidos. 
E esta presumpção, diz Furgole, 1u peut pas avoir fim , IJII<fnrll'zm 
d' eux est marié á zm autn. 

Fazendo a nossa legislação clara rlistin.cr;,;ío en tre o coito illic ito 
e o coito damnado e punível, do q ual res ultão effe itos jurídicos dif
ferentes, estes :ficarião inutilizados si a legitimaç:h.> per Sttbsequens 
aproveitasse aos fi lhos espurios .- jolio Orispiniano Soares. 
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OUTRA ReSPOSTA 

O subseq uente matrimo uio n · o legitima os filhos adulterinos, 
nem mesmo os que nascerão quando jó havia cessado o impedi
mento entre os pais, existente na epoca ;l:t concepção. 

Grande é a eflkacia cio matrimonio, mas não tanta que legitime 
a prole aci ultcrina. 

O .direito canonico, em relação aos matrimonios catholiws e -
mi xtos, é o no!iso direito, na forma do Decr. de 3 de Novembro 
de I 82 7 ; portanto, rege elle os matrimonios catholicos e mixtos, e 
reg ula os seos eJT'eitos. 

E apezar da determinaç:io do § 12 da Lei de r8 de Agosto 
de 1769, observa-se o di reito canonico quando suas disposições, 
sendo correctorias do direito romano, farão perfilhadas pelo uso mo
derno das nações cu ltas, principalmente nas causas em que é costu
me julgar segundo esse direito, como nas ele legitimidade ele filhÇJs. 
Corrêa Telles, Commmfario rf Lei da /Joa razrio, n. 187, e Estaftt
tos da Universidade de Coimbra, liv . 2° cap. 5°, cap. 3° S§ 10 e 12. 

E ainda, concedendo-se que o S I 2 da Ore! . li v. 2° tit 35 se 
refira ao direito romano, mod1ficado pelo uso moderno dos povos 
civilizados, sendo certo q'Je, conforme o direito romano, pelo sub
sequente matrimonio só se legitimav:io filhos naturaes, isto é, os 
havidos de homem e mulher, que, ao tempo da concepção dos filhos, 
n~ o tinlüio impedimento para contrahir justas nupcias, 6 de inteira 
·evirlencia q ue os filhos adulterinos não porlião ser legitimados pelo 
matrimonio celebrado entre os paes. 

A legislação rom:ma, aincta nlo modificada pelos co;tumes das 
nações policiadas, só actmittia a legitunaçilo pelo subsequente ma
trimonio, dos filhos havidos de concubina, se entre os pai~ não existia 
impedimento que to lhesse o matrimonio na epoca da concepção. 
c<St matrimonium minime legibus interdictum fu.erit : Inst., liv. 1° tit. 
10 § 13· 

Esse pr;ncipio, porém, soffria uma derogaçiío quando o senhor 
sem filhos legítimos, tinha filhos cte uma escrava, a quem libertava 
e desposava, pois que nessa hy pothese os filhos tornaviio-se livres 
e legitimas, po!>to q ue ::ts leis vedassem as nupcias no tempo da 
concep.;i'í.o : Tam iibertatis, quam fl'gittmorum j us competitn Novella 
78 cap. 4'> Mas, ainda assim era preciso que se lavrasse acto for
mal certificand o a contracção do matrimonio (Novella 39, cap. 8°). 

Assim pois, era regra no rlireito romano, que o subsequente 
matrimonio só produzia a legitimação dos filhos, havidos anterior
mente si entre os paes não existia impedimento para contrahir justas 
nupcias ao tempo da concepç5o da prole. 

Entre os romanos era licito o concubinato, ainda que não fosse 
uma uni;1o honesta-Licilre com uetudo, causa tJOil matrimonii. Ma~, 
já não era licita cotJsududo, ou concubinato, quando a união sexual 
se verificava por meio da violencia, corrupção, ou se dava entre 



parentes e a l·lins em gráo prohibiclo, e sim sltt(Jntm, rululterium ou 
incestum. Não era entre os romanos o concubinato um commercio 
!tO?Itslo, mórmente a respeito da mulher. 

Quasi sempre erão concubinas as libertts, as mu lheres de b:tix;a 
origem e as corrompidas. 

E tanto assim que si a mulher era ingenua e honesta, tinha em 
seo favor a pre3umpçiio .de ser espos:t (tt.wr); ma~ em caso contrario, 

, a relaç:'io concubinaria precisav.t ser attesta ·la por um dot:: umento 
em forma, porque, em falta rlesse acto, presumia-se o stupmm, o 
qual constituía um crime previsto e punido pelas leis. Si a mulher 
ingenua e honesta se conformava com a condiçilo de concybina, 
:ficava pr;vada do titulo honroso de mater-familias e mrztrona. Sem 
embargo, poré.n, de n .o ser o concubinato romano um casamento, 
comtudo servia para indicar a paternidade. Os filhos provenientes do 
concubinato não erão justi liberi, porque não proceclião de justas 
nupcias; mas a sua paternidade era certa, porque tinhão um pae 
conhecido, o f[Ual só podia ter uma concubina ao mesmo tempo, 
com quem cohabitava; razão porque erão chamados filhos naturaes, 
e se clistinguião dos spurii, ou vulgo concepti, por serem estes oriun
dos de uniões passageiras e não terem, e nem poderem ter paes 
conhecidos, facto que · impossibilitava a legitimação por subsequente 
matrimonio a respeito dos mesmos esp,urios. 

O Direito Canonico , corrigindo o Romano, considera illicita 
toda 1mi.-10 sexual fóra do matrimonio, mas legitima pela nupcias 
subsequentes toda a prole procedente de relações illicitas, comtanto 
que ao tempo da concepção pudessem os paes contrahir matrimonio, 
entre si. cc Tanta est vis matrimonii, 7tt qui antea szmt genili, jost 
contracttMit matrimo;tiw;t legitimi !taóeantu.r. 'Si autem vir, vivente u.vore 
sua, aliam cognozJerit, et e:x ea. prolem S/i.sccperit, licet post 11!01 tem 
ux o?'ÍS err.mdcm duxcrit, nillilomimts sp7trius est jilius .... qz1.oniam 7/Uf.-
t?·imouimlt legiti11111111 rlon potuenmt inter se contra/tere ..... 11equc cnim 
!tmtc e f.ficaciam jems Clz1·istus trió1tif 'llatrimonio, quum illwf ad di
gttitate1!i sacmmenti ?W7'ae legis erex it, sed id ab uclesia institutum 
est, wi placuit, p1·o auctortate sibi cotuessa, statuere est proles extra 
malrimoni?mt twn tamen ex-adulteno procreata, per subsequens mafri
moniwil legitima fu.a·it .>> Bulia de Benedicto 14. Reddite 11obis, tomo 
1°. Tambem no Direito Canonico ha uma excepçiio ao principio, 
e é no caso de incerteza sobre o tempo preciso ela geração do filho, 
para ser ou não reputado adulterino . Porquanto, si ha cluvidfl, eleve 
decidir-se em favor da legitimidade do filho; citada bulia e Walter, 
Direito Ecclesia;tico, § 311. 

Em resumo, o matrimonio subsequente não legitima a prole 
adulterina, e tal se considéra a que não podia ser gerada C11/Jt af
fectu maritali, pela impossibilidade ele dispensa para a contracção 
matrimonial. Walter citado. 

A opinião elo protestante Bohem~r não é admissivel no Direito 
Patrio, não só por ser contraria aos canoncs e interpretaÇão destes 
pelos mais abalisados canonistas, como porque não prevalecetl no 
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~ -123 
Os filh os lcgit imnclos por casamento seguinte são 

nosso fOro : nota 104 ao § r S das JnsliiNI. Orfrwologicas do Cons . 
Ramalho- Dr. Francisco fustino Gonçalz,cs de Amlmdc. 

0 art . 56 S t 0 da lei, n° r8r, de 24 de Janeiro de 1890, pO
rém, veiu reso lver a questão ili zendo ser effeito do casamento civil 
o de legitimar os filhos anteriormente havidos de um dos contra
hentes com o outro, salvo si lt!ll destes, ao tempo do nascimento ou 
d_a concepção dos mesmos fll!t ·s; estiver casado com outra pess.-a. Clovis, 
ctlado, S 68, pag . 4ro, diz: «por esta disposição estão excluiclos da 
legitimação só os adulterinos ; mas, como os progenitores dos inces
tuosos não se podem casar validamente, tambem não podem elles 
gozar desse beneficio, a não ser que haja o casamento de ser de
clarado putativo e nem aos adulterinos recusa a lei essa concessi O.JJ 
Quanto aos sacrilegos, já fizemos ver em nóta r46 anterior que essa 
esrec.ie de espurios extinguia-se, não sendo a investidura rle Oãdens sa
c~a~ tilaiores ou de entrada em religião approvada impedimentos 
cltnmentes para o cas::.mento civil, securalisado o casamento e em 
face da separação da egreja do estado, podendo o padre catholi co 
casar- se civilmente e como homem solteiro reconhecer seus fi lhos 
naturaes, havidos ex soluta. A legitimação aproveita não só aos filhos 
vivos, como aos descendentes destes . O casamento putativo produz 
o cffeito de legitimar os filhos antes havidos ou somente os proce
dentes delle ? 

Lafayette, Dirs. de Fam., nota :zn ao § 110, pag. 199, diz: rrin
clino-me á opinião negativa , porque a lei eC]_uipara o matrimonio pu
tativo ao valido para os effeitos posteriores, retrotrahil-o aos factos 
anteriores é ampliar a ficção alem dos termos de sua definição, o 
que é inadmissível, em contrario opinando Borges Carneiro, liv. H, 
§ 203, 11° 8 , pag. 315; Clovis, pag. 410; Perd. Malheiro, Comment. 
ú Lei de 1847, questão 22 , pag. 64 ; Duranton, tomo III, n° I?S· 
Vide Toullier, tomo li, n° 934; C. da Rocha,§ 295, nóta; Pothicr, 
Vol. I , n° 441, pag. rgg. Pegas trat:1 largamente da quest;l.O no tomo 
7° , ó. Ord. livro r0 , tit. 87 6, pag. rs r, n° l04 e seguinte; . Já 
tratamos desta questã.o. O casamento putativo contrahido pelos es
posos de bóa fé tem por effeito legitimar os filhos naturaes por se
guinte matrimonio, mas n:lo os adulterinos e incestuosos, pois o 
casamento valido opera como seguinte a legitimação daquelles filhos 
e não destes. Vide nóta 140, pag . 253. 

Actualmente cessa a raziio da questão de saber : si o vicio do 
adulterio se eleve considerar ao tempo da concepç i o ou do nasci
mento. o art. Só § 1 o da lei n° r 8 [' de I89o, manrta attender a 
qualquer dos tempos: o da concepção, ou do nascimento . (Lafayette, 
Dirs. de Fam., § 109, pag. 198 e nótas 3n, 4a, e 5a ; Ramalho, Instit. 
Orph ., nota 104, S r8, pag . 36 ci tando a Novella 89, cap. L'{, S I 0 

e Guerr., Trat . II , li v. r, ca p. I V, n° q i Aubry et Rau, vol. VI, 
pag. 69 e nóta 17 · Merlin, verb. lcgitimntio?li Demolombe, V, 346 i 
Toullier, II, 916 e' 917 i Locré, Lég., VI, pag. 3r3, n° 32). 
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por clireito cons iderados a todos os respeitos como si f'o
sem nascidos e g·erados na const.ancia do casamento (Ord,. 
liv. 2·', t it. 35 § 2°), 

§ 424 

A legitimação por subsequente matrimonio opera-se 
por força da Lei, independentemente do concurso do pae 
e do filho , c ainda contra a vontade deste (M~Llo Freire, 
Livro 2'', tit. 5°, § l 6, n6ta; Pinh., de Testam. Disp. 5", 
Secção III, § 10, n" 336 e Ramalho, Instit. Orph., nóta 104 
ao § 18, pag. 35). (162) 

(162 ) Comtanto que os contrahentes não tivessem impedimento 
para casar ao tempo da concepçiío ou do nascimento, oriundo do 
vinculo matrimonial e parentesco em gráo prohibido. Como o filho 
assim leg itimado teve seu nascimento fóra do casamento, n ~ o tem · 
a seu favôr a mesma presump\.i".o legal da filiar;ITo que favorece os 
filhos legítimos; comtudo conserva-se na quasi pósse do estado, em 
quanto o contrar io ·niio fôr provado e cieclarado em juizo por via 
de acçlo competente. Lafayette, pag. 201, cli'z que o facto do ca
samento n~ o . basta para provar a paternidade ; a prova se faz or
dinariamente pela posse do estado e o fi lho é nella mantido em 
quanto o contrario não é declarado em juizo por via de acç:to com
petente ; podendo ainda a paternidade ser firmada pelo reconhecimento 
do pai em escriptura publica ou testamento, ou por qualquer genero 
de provas em direito ad mittidas. Ao filho fica sempre salva a acção 
para se fazer reconhecer legitimado por subsequente casamento. A 
legitimação pC>de, porém, ser contestada pelo marido , por seus her
deiros ou terceiros interessados.' Clovis, Dir. da Família, pag . 4ro, 
diz: ua legitimaçã.o por casamento gubsequente age por força da 
lei e dispens:.J., no direito patrio, qualquer acto expresso dos paes 
para produzir seus effeitos. Tanta est vis matn'monii, ut qui antea 
swzt geniti, post cont?·aclttm matri?IIO?lium ltabeanlt~r. Para evitar 
este e!Jeito, tem o marido o recurso de contestar a paternidade ou 
no proprio acto do casamento ou posteriormente, pois que, em fa
vor dos fi lhos de que óra se tracta, nao existe a presump~.1io jurí
dica e dictacla em favôr dos procreaclos apoz a celebração do ma
trimonio., Diz mais : «não havendo contestação por pa:rte do nu
rido, o filho tem por si a poRse do estado que será inatacavel pelos 
herdeiros daquelle, si este se a'char premunido de um reconhecimento 
por escriptura publica, por cieclaraçilo averuada no registro civil de 
seu casame:-~to ou do casamento de seus pais, ou por testamento.» 
A lei fr:mceza exige,, alem do casamento seguinte, o reconhecimento 
leg·ü antes do casamento ou no acto de sua celebraçilo; o Cod. 
Civil Port. (art. 119) tambem exige o reconhecimento para que o 
casamento opere a legitimaç !o dos filhos nascidos antes dclle; mas 
adm1tte o reconhecimento posterior ao matrimonio, quer provenha 
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§ 425 
A legitimação não tem effeito retroactivo, não re

monta nem ao dia lia concepção nem mesmo ae elo nas
cimento Jos filhos leg it imados, data do dia do casamento 
e su a paetir dello produz as conscquencias log-acs da le
gitimação. (Aubr'y et Rau, vol. Vf, § 5-±G, pag. 71-De
molombc,. V, pag·. 368). (163) 

§ -1:26 
A legitimação ope ra eifeitos, mesmo que entre o in

tervallo do nascimento do fi lho e o casamento Jo pae e 
mãe, estes tenham contrahido outros casamentos. (Borg. 
Car. · vol. II, § 203, no lO ; Lafayette Dirs. de Flimilia, 
nota 2" ao § ll O, pag. 200). 

§ 427 

Leg·itimaclo pode ser· .o filho natural püt' casamento 
subsequente havido ele mulher estrangeira , no estran
g ei ro, casada com brasileiro (Direito, vol. 18 n" 2, pags. 
296 a 302). (164) 

de escriptura publica quer de testamento , e conceJe aus Iilltos u 
direito de provarem sua filiaç i/o por meio de acção e sentença ju
(licial. A legitimaçiio aproveita aos descenrlentes dos filhos, si este.; 
já não existirem, como se ac!mitte entre nós (C. da Rocha § 296, 
Borg. Carneiro,§ 203, n° Io-Vide Clovis sobre direito comparado , 
Dir. da Fam. pags. 4II a 4I7). 

l163) Lafayette, § 110, Dirs. de Fam. diz porém c<o casamento 
retrotrahe os seus effeitos ao tempo do nascimento dos filhos ; to 
davia esta retroacçiio não affecta os actos consumados, nem os di
reitos adquiridos antes da legitimação. Nos termos expostos, o ma
trimonio legitima, niio só os filhos vivos, siniio tambem os fallecidos 
em proveito de seus descendentes.» Ramalho citado, nóta 106, diz: 
a legitimação induz uma retrotraçi/o ao tempo do nascimento dn 
filho; produz todos os seus elfeitos, ainda quando o pae, abando
nando a miie do filho natural, casa com outra mulher, e por mortC' 
desta passa á segundas nupcias com aquella; porque o matrimonio 
intermedio não priva aos filhos naturaes de serem legitimados pelo 
matrimonio .seguinte. 

( r64l ::ieguindo a mulher a nacionalidade e condição do ma
rido, segue o estatuto pessoal deste (Decret.o n° 1096 de 10 de 
Setembro de 186o, art. z0 ) , devendo-se apphcar, portanto, a legt · 
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§ tJ:28 

A lei reguladora da successão, quer testamentaria 
quer legitima, é a le i pessoa l do de c~~jttts, ao tempo da 
mórte. (Savi g ny, IJif'. Rom., vo l. 8, pag. 308; Fre lix:, Droit 
Intern. Privé, vo l. I, n" 66; La1,1rent., vo l. 6°, n° 187; 
Dii'eit.o, vol. 59 11° 1, pags 104 c 105). (165) 

§ 429 
Só é permitt.ido aos cspurios acção de investigação 

de paternidade para o fim de pedir alimentos na forma 
do Assento de 9 de Abr·il de 1772 § 3 ~ .('Lafa.ye ttc, § 12fi 
e nóta 5", c Aubry ct Rau , vol. (\0

, § f,7f2-). 

s la~.;ão lJraslleira a respeito. As leis do paiz de origem regem o estad0 
da pessoa em paiz estrangeiro, a~sim o casamento e seus effeitos, a 
filiaç .~ o. legitimação etc. F relix-Droit Intern. Privé, n.o 7; Pim . 
Bueno, Direito Intern . Privado, n. 100, 120 e seguintes. 

I· 

(165) Qual a lei applicavel ás successões testamentar ias ou ab 
intestnto, a nacional ou estrangeira, relativamente ' aos estrangeiros no 
paiz ? A jurispruclencia , diz Calvo, Man. de Dir. Internacional, acl
mitte uma tríplice divisão . A primeira que submettc a univt'lrs itas 
juris (os bens moveis e immoveis da succe3são) á lei elo domicilio do 
defuncto. A segunda directamente contraria que submette os bens 
á lei do logar em que estão, a qual admitte conseguintemente leis 
clifferentes á-; ·ctifferentes porçües dos bens e não põe nenhum prin
cipio relativamente ás dividas e creditas que cada um póde dispôr. 
Terceira jurisprudencia intermediaria que submette as pessoas <Í lei do 
domicilio do defunto e os bens ú lei do Jogar em .que sã.o situados, !ex 
rei sitae. Si a successao não comprehende senão ·moveis então se ap
plica o principio que os bens moveis seguem a pessüa e seu domi
cilio, é a lei do domicilio que governa a successão movei. Mas, 
quando comprehen cle ao mesmo tempo moveis e immoveis situado.; 
em differentes paizes, a clifficulclade ni[sce do confi icto das leis quer 
pelas relações dos dtreitos successorios q uer pela relação da com
petcncia da auctoriclade judiciaria para pronunciar sobre as contes
ta(_~ ões possiveis concernentes ú success:io e partilha da herança. E m 
principio, diz Calvo, as successões são regidas pela lei do Jogar onde 
se abre ; este logar é determinado pelo domicilio. E' o rlomicilio 
do defunto que determina a legislaç l.o applicavel 6 devoluç:io d L 

successão move! e n:to a naci0oaliclade. Quanto aos bens immoVf!is 
a lei da situa,.:ão ·dos bens deve com exclusão da lei do domi~ilio 
ser seguida para a devoluçã.o successoral, sendo estas successüe ; 
de ordem civil são regidas pela lei de cada paiz. Hoje-é a · lei d L 

nac ionalidade do de ctqús que regula a success:lo e assim o Supre· 
mo Tribunal Federal tem julgado. (Vide § 230 e nóta 78 desta obra, 
pag. 143 e Direito, vol. LXVIII n° I, pags. 67 a 7 5). 



§ .4:30 
Os filhos naturacs, como os espmios, tam bem poJ.em 

sel' legitimaJ.os por cal'1.a cxpeüida pelos juizes de pri
meira instaucia (Lei J.e 22 de Setemb t·o de 1828, art. 
2", § 1°). (166) 

§ 4:31 
Quando não se t em filhos dados pela natureza pode

se tcl-os pela adopção. (167) 

( 166) E' o caso ele perfilhaç i o solemne que, como ciiz Lafayette 
é a transformaç i o da legitimaç o per n:scriptum prim:ipis do Direito 
Romano e da de autO?idadc real. do :mtigo Direito Portuguez, que 
actualmente não é senão o acto de confirmação por carta passada 
pelas jusfças de primeira in tancia, do rc:C)nhecimento que o pae 
faz do filho illegitimo com animo perfilhai-o. Dessa perfilhaç · o so
lemne resultava somente o direito de gozarem os perfilhados da no
breza, honras, liberdacies, armas e insígnias do pae; dispensa para 
p~rlerem os espurios ser instituídos herdeiros ele seus pais e o direito a 
ahme~tos, nã.o attribue e não pócle attribuir actualmente ao filho 
espuno o direito rle succeder ao pae intestado, pois o poder juíli
ciario nii o pode dispensar na lei e a dispensa para poderem os es
purios ser instituídos herdeiros pelos pais, não havendo herdeiros 
necessarios, é hoje · um effeito annullado, visto como, segundo de
clarou a lei de II de Agosto de 183 r, taes filhos pu<.letn, como 
quaesquer outros, ser nomeados herdeiros pelos pais. Quanto aos filhos 
naturaes, e perfilhação solemne só os habilita para 5ucceclerem a 
seus pais intestados, quando o reconhecimento é feito em escriptum 
publica ou testamento na forma da lei de 2 de Setembro de 1847. 
Actualmente a perfilhaç'io solemne só pode ter por elfeito o direito 
de pedir l!l imentos aos pais, pois, no dizer de Clovis, pag. 424, 
hoje não pôde haver questão sobre a transmissr.o de honras de paes 
a filhos, não passando de uma inutilidade, como tambem o diz L:~
fayette, os effeitos clella nii o indo alem dos conferidos por simple:; 
reconhecimento. (Vide Lafayette e Dirs. ele Faro., S r28 a § r3o ; 
Clovis, Dir. da Fam., § 69, pag. 423 a 424; Ramalho, Proc. Oq~h . 
§ 19, pag. 39; Lobão, Not. a Mello, vol. H, pag. 205; Consohd. 
das L. L. Civis, art. 217 e 218 e nóta!.). 

(167) Existe entre nós a adopção, pode haver esses filhos, cuj.1 
filiaç~o é resultado de uma ficçiio legal ? Já o velho Pegas, ad Ord. 
liv. r, tit. 3 § r 0 , gloss. 5 n° z; Cabedo, II, Dec. 70 n~ 4 e, com 
elles Mello Freire, dizem que as adopções niio estão maJ~ em uso c 
assim_ o diz Lafayette, Dirs. de Fam., no~a 3, p~g. 244, d1~end~ q~c 
ha le1s porém fazendo mc:nç lo das adopçoes, asstm a Ord. ltv. 1 , !Jt. 
3°, § r; livro II, tit. s6 princ., livro UI, tit. 9° § 2° e tit . 59 s Ir, 

Regim. do Desemb. do Paço § u8 e ainda allude a ellas o § 1° 

do art. 2° da Lei de 22 de Setembro de 1828 e dellas faliam os 
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regulamentos da taxa de heranças .e leg;ulus, hujc: imposLo Jc: Lraus
missi1o crwsa-mm·tis ; mas que ellas, praticadas raramente em Por
tugal, hoje representam uma instituiç i o ob~oleta. Guerreiro, de di
visionibus, Trat. Il, liv. r'>, cap. 8, n. 85 e 86, diz que as arlop
ções se podem fazer porque as leis só por contrarias leis podem ser 
revogarias e ni.io pelo desuso e com elle Portugal, 2 .a parte, liv. I o, 
cap. 7° n° 13 e cap. 4 n° s. e outros pensam rio mesmo modo e 
actualmeme Clovis, Dir. da Família, §S 71 e 72, entendendo que 
deve-se observar o Direito Romano con1o subsirliario e combate a 
opinião elo Dr. Dino Bueno, no Direito , vol. XXX , 1883, dizendo 
este que o direito romano não póde ser chamado a regular a tspe 
cie, nito conferindo no direito patrio nem autoridade paternà e nem 
faculdade successoria , apenas conferindo o direito· de pedir alimentos. 
Clovis diz que as aclopções tem sido objecto de julgamentos. (Di
reito, vols . IU, VI, VII, X , X II) e que o projecto do Coei. Civil
para o Brasil apresentado pelo senador Coelho Rodrigues consagra
lhe disposi ções bem minuciosas (Arts. 2167 - 21 83); que o direito 
rornano deve ser subsicliario, interpretado e modificado pelo direito 
moderno. A commiss:lo p:~rlamentar especial encarregada do es udo 
do projecto do Corligo Civil apresentado pelo referimo Senador em 
parecer de· 19 de Ago~to de 1896, diz que a adopção, extensão aiti
fici::tl do direito da familia, acceita pelo novo codigo, cons~gra um 
romanismo obsoleto, que o direito antigo _ portuguez acceitou, mas 
que est<í fora elos nossos habites e costumes que nenhuma utilidade 
pratica traduz; que foi com esse fundamento que o vigente Coclig o 
Civil Portuguez a regeitou; e, se em Portugal ella não tem raz 10 

de ser, ainda menos em nosso paiz devendo ser eliminada do Codigo 
Civil. Nada diremos, quanto o direito constituendo ; mas, diremos 
com o velho Guerreiro respondendo ao velho Pegas-as leis não se 
revogam pelo desuso, leis por leis cont~arias se revogam; a adop
ção, posto que pouco praticada, dão-se casos della, as leis o per
mittem e os tribunaes dam-the os effeitos que as leis lhe dam . Por 
Direito R omano ultimo o filho adoptivo nunca perdia os ·direitos á 
successão na família natural; n:io tinha o pae adoptivo obriga•;ão 
de instituil-o herdeiro, podendo fazer testamento em contrario; po
rém, podia o filho adoptivo herdar os bens elo pae ab itttestalo, não 
adquirindo direitos successorios em relação aos parentes do adop
tante. Produz a adopção um parentesco civil, aliás limitado ao pae 
e filho adoptivos. O Decreto de 24 ele Janeiro de 1890 vem ainda 
confirmar que a adopção é um instituto de clirei.to vigente, pois ha im
pedimento na contracção elo casamento civil resultante de parentesco 
civil provindo ela adopção em linha recta, não se tendo, embóra, 
esse imperlimento na linha collateral, pois nessa linha se attende 
somente aos impedimentos por consanguinidade legitima ou natural 
(Arts 7° § 1 e 8°, paragrapho unico)- No caso ele ex.istencia de filhos 
legitimas, legitimados e naturaes legalmente reconhecidos, a arlopç:io 
não porle operar effeitos de success:lo . E' ele mister que o aclop
tante no momento da ar!opç:io n ão tenha descendentes legítimos ou 
legitimados; o descen iente legitimo forma, desde o instante de sua 



-301 -

concepç:io, obstaculo a toda aclopç:ão ulterior, injans conceptus pro 
11tllo lurbetur, qttotiescwnq~t.e de commcídis ipsius par!tts a.gitlfr: os des
cencientes legitimados a partir ele sua legitimação somente. Qu·e os 
filhos naturaes, mesmo reconhecidos e os filhos adoptivos, n;.i o obs
tam a adopção, as~im o é pelo direito civil francez (A ubry et Rau, 
vol. 6, § ss6, pag. I r6) A Relaç'io de Porto-Alegre, por Accordão de 
Io ele Março ele 1876, na appellaçlo civel n° r83 - D1reito, vol. ro-
1876, pag. 106 a ro7, sustenta q ue os filhos adoptivos podem deman
dar a nullidade do testamento dos pais adoptantes e diz :-que os di
reitos dos arloptivos em nada differem dos legítimos a respeito de pae 
ou mãe perfilhante, em cujos bens succedem, quer por si sós quer com 
os legitimas se ao depois ns tiveram os pais adoptantes, como se vê 
em Loureiro, Instit. de Dir. C ivil 'Brasi leiro, liv . r §§ 48 e 100. 

Quem tem fi lho verdadeiros n:io pode tel-os fictos pela adopç:io (Liz 
Teixeira, vol r pag. 294, Heineccio, tomo 1°, §§ r64 a r66). 

Que os direitos dos filhos adoptivos niio ditferem dos legitimas 
a respeito do pae ou mãe perfilbantes em cujos bens succedem, 
q_uer por si sós quer com os legitimas, si ao depois os jilftos adop
tlvos (IS tiveram, diz Loureiro, li v. I, §§ 84 e roo. Aq uclle que t~m 
filho adopti\'O niío póde instituir outro ou adaptar em testamento, 
podendo o filho adoptivo annullar o testamento do p 1e que o pre
teriu sem justa causa que a lei declara . A adopç:io é uma iustituiçiio 
de ordem publica, diz Dalloz, é nulla a conven<;ão entre o pae 
acloptante e o filho acloptivu para que fique ella sem efleito. (Vide vol. 
7°, Direito, pag. 635) . O filho adoptivo, adaptado sem herdeiro ne
cessario , nã.o póde ser desherdado sem causa legal (Direito, v o i. 12, 

pag. 345). As doações excessivas feitas pelo adoptante por suggestões 
malevolas de terceiro podem ser obst.tdas pelo fi lho arloptivo . (Ac
conl;íos da Relação de Recife, de 13 de Outubro de 1874 e 3 de 
Agosto d~ 1875 e Seut. do Sup . Trib . de Justiça, de 23 de Se
tembro de 1876, Rcv. Cível, n° 8939). 

Filho adoptivo em concun~ncia de 
herança com filho uatural e reconhecido. 

CONSULTA 

Boaventura, tendo-se cas:tdo em primeiras nupcias com F., ficou 
pouco tempo depois viuvo ; durante a viu vez teve com R usa, sol
teira, um fi lho natural, c hamado \lberto. 

Casa-se posteriormente Boaventura em segundas nupcias co~ 
:VIarÍ:.l, que por sua vez er:t tambem viu va de Matheu~, de CUJ_O 

ccmsorcio. lhe fl ccíra uma fdha leg itima de nome E ugema. Depots 
de casado com Maria , Boaventura adapta Eugenia como. sua filha, 
e isto por escriptura publica . Fallece Boaventura sem de1xar filhos 
legítimos de um e outro consorcio e em testamento reconhece Al
berto como seu filho e o institue seu unico e universal herdeiro, 
desherrlando Eugenia por ter se casado an tes ele 2 r annvs sem seu 
consentimento. 

Pergunta-se : 
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1.0 Eugenia, filha acloptiva de Boaventura, póde conc-orrer com 
o filho natural e reconhecido Alberto á herança de Boaventura? 

z. 0 Precisa Alberto provar a sua qualidade de simplesmen te 
natural para intentar contra Eugenia a acc.;ão competente afim de 
excluil-a da referida herança? 

PRIMEIRO PARECER 

Respo ndo: 
1. 0 Euvenia, fi lha acloptiva ele Boaventura, não concorre á sue

cessao paterna com Alberto, filho natural reconhecido : 
a) Porque, como se infere da consulta, a adopç::io não foi con

firmada pelo pocler judicial nos termos da lei d<J 22 de Setembro 
de 1828, art. 2° § Io . 

b) Porque, conforme o direito romano subsidiaria, se o filho 
adoptivo succede ai:>intestado ao pai acloptante, póde este, comtudo, 
desherdal-o ou excluil- o da successio, por testam-ento, como fez 
B:>aventura (Maynz, D. R., 38 eu., v. 3°, S 4r~ e leis citadas na 
nota 44 signanter a !nst. de !tered. r;uoe abintest , § 14). 

c) Porque, ainda equiparada a filha adoptiva á leg itima, o ca
samento d'ella, emquanto menor, sem o consentimento do pai adop
tante, seria cal:lsa legitima da desherdação (Consolirl., arts. ror e 103). 

z0 Pela negativa : o reconhecimento constante do testamento 
de Boaventura é titulo de habilitação sufficiente (Lei n. 463. de z de 
Setembro de r847, arts. 1° e 3° - Ordens de I7 de Abri l de 1848 
e 13 de Julho de r84.9 - Perd. Malheiro, Commellf. rt lei, 1ng . 87). 

Todavia, ~endo contestada a Alberto a qualidade ele filho sim
plesmcntf:! natural, na acç .io contra Eugenia , terá elle de pro.v.u essa 
qualidade (doutr. elo art. 4 elo Decr . n. S·s8r ele 3 l de Março 
de 1874). 

l<.io, 13 ele Novt:mbro ele r893.'- Dr. Jo~to A •ttonio rlt: Sou za 
Ribeiro. 1 

SEGUNDO PARECER 

Ao 1.0 Pt:la m:,;ativ.:~; porque as adopçües, ainda que confir
madas, não tornaril successiveis ab intestrzdo 03 aclopt-.tclos. A adopç 10 

no regimen absoluto, era uma ~raça da soberania, conferida pelo 
Dezernbargo rl.o Pac; o· Como dispensa na lei, só ao p~der legisla
tivo era licito fazel-o; e o Tribu'nal Palatino tinha essa attribuiç·\o 
na con~rmaç:to das adopções e nas legitinnções ele fi lhos insuc
cessivets. 

E, ainda que a lei ele 22 de Setembro ele r828 conferisse aos 
juizes de primeira instancia (<0 conceder cartas de legitimaçã;o a fi lhos 
espurios, e confirmar a~ adopções» ; com'J no regimen imperial e 
mais ainda no actual, ao poder jucl iciario não é permitticlo dispensar 
na lei, as udopções não habilitam o; acloptados par.t succederem 
ab in/estado aos adoptantes. Portanto, Eugenia, a acloptiva, não p6d~ 
concorrer com Alberto, filho natural, reconhecido na f6rma da let 
de 2 de Setembro ele r84 7, o q u..1l pelo reconhecimento authentico 
tornou-se herdeiro necessario. 
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Ao 2. 0 Se lhe fôr contestada a qualidade de filho simplesmente 
natural, ser-lhe-ha preciso corroborai-a. O testamento estabelece a 
presumpção ;ieris da liliaç~o natural , e, pois a Eugenia incumbe 
destruir essa presumpção. 

Mas ainda assim, Eugeui:t não firma a sua preten(,'ão; porque 
se Alberto não succede como herdeiro uecessario, filho natural re
conhecido legalmente, pócle ~ uccecler por virtude da instituição tes
tamentaria, e se nilo succeder por Utll o u outro modo, a súccessão 
compete aos herdeiros co lb.teraes do fu1ado e niío a Eugenia que 
somente pela iostituiç .io te~tameutaria podia excluil - os . 

E' e~ te o meu parecer. 
S. Paulo, 21 de Novembro de 1893· -Dr. Fnr.11cisco jtestino 

Go?l(;al7Jes de Andrade. 
I 

TERCElRO PARECER 

Ao r 0 quesito, negativamente : 
Uma das cond ições essenciaes requeridas na pessoa rio. adoptante 

para a validade da aclopção e seus effeitos jurídicos, é a n;tO exis
tencia de descendente's legítimos ou legi timados no momento da 
adopção. · 

E' opin i5o unan ime elos jurisconsultos e a lição do direito ro
mano e elos codigos modernos . 

No caso vertente, q uaudo Boaventura, q ue n5o teve filh os do 
primeiro matrimonio, auoptou em segundas nupcias de que tambem 
não teve filhos, a Itugenia, sua enteada, -já era nascido, e no pe
ríodo da viuvez, Alberto, fil ho natural , q ue houve ele Rosa e ao 
qual reconheceu o n1esmo Boaventura como filho no testamento com 
que se finou, na conformidade do Dec r. de 2 de Setembro de 1847· 

Ora, é corrente que o reconhecimento , validamente feito, do 
filho natu:al, dada a não existencia de descendentes legitimas, além 
de irrevogavel, de irretratavel e ele conferir ao fi lho reconhecido 
todos os direitos á ~uccessão paterna, -é meramente declaratorio e 
n~io attr ibutivo da liliaçlo, pelo q ue seus effeitos jucliciae:; retro;tgem 
e remontam ao proprio dia do nascimento do filho recunhec iclo. 
Aubry et l{au, C. de d. c. f. 4a ed. vol. 6, pag. 188. 

Logo, si o reconhecimento tem effeito retro::~ctivo ao dia elo 
nascimento do filho reconhecido,-é nulla e sem resultado nenhum 
jurídico a adopç~o feita por Boaventura a favor de Eugenia, porC]ue 
na epoca da mesma aclopção, jà tinha elle um filho ou hercleno, 
facto que imperlia a adopç io e que a prejudicou completamente, 
uma vez declararlo, como foi, no testamento . E assim não pod1a 
Eugenia concorrer á heranc;a de Boaventura com Alberto, fil ho n;\
tural reconhecido, havido antes da adopção. 

Accresce que pelos termos da consulta parece que a escriptura 
!l~Dlica da adopção de Eugenia nl.to foi confirmada por seotenp. elo 
JUIZ competente, precedendo as necessarias informações e auclteucia 
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dos interessados, na conformidade da lei de 28 de Setembro de 
1828. Si tal falta se deu, a adopçiio não se tornou completa e ne
nhum effeito jurídico produz contra terceiro, como por falta de sua 
inscripção nos registros do esmdo civil acontece no direito francez 
-Cod. CIVil art. 359 -Aubry et Rau, obra ::it. pag. 132. 

-Não occultamos que alguns jurisconsulto~ entendem que a 
adopção legitimamente elfectuada, constituindo um estado c ivil fixo 
e permánente, confere ao adaptado todos os direitos successiveis de 
um filho nasciclo de matrimonio, ainda que sobrevenham ao adop
tante filhos legítimos, com os quaes pócle concorrer á herança. A 
maioria dos jurisconsultos combate semelhante doutrina com o su
perior fundamento de que a adopção deriva justamente da falta de 
filhos ou descendentes do a•lopta·lte. Seria contradictorio e iníquo 
que a adopção prevalecesse, havendo ou •;obr~vivendo filhos ao 
acloptante. 

Mas, na hypothese, a controversia carece Je intere>>e ou ap
plicaç1o. Não se trata d<! um filho legitimo ou natural nascido pos
teriormente á adopção. Trata-se de um filho natural nascido na viuvez 
do adoptante e antes da adopç o. filho, cujo reconhecimento em
bora se operasse depois da adopção, é constderado pelos elfeitos 
do mesmo reconhecimento ..:orno legalmente existente como tal desde 
que nasceu, o q ue impedia a adopç io e a tornou por conseguinte 
irrita e nulla. 

Ao 2° quesito, negativamente: 
Alberto, reconhecido como filho natural tem a seu favor a pre

sumpç:io jurídica de tal qualidade e n:io precisa provai-a; nem outra 
é a praxe. 

A qaem interessar contestar essa qual idade é que cabe prov..tr 
o facto que a exclua. 

Petropolis, 6 de Novembro J.- 1893 . -.Tltraclito Graça. 

QUARTO PARECER 

Respondo: 
Ao r. 0 -N io; Eu~eni;;t ni o .póJe concorrer com Alberto á he

rança ele Boaventura, porque: 
a) A sua adopçlo rüo foi devidamente confirmada (Consol. 

art . zq); I 

b) Foi eles herdada por causa legitima ( Collsol. art. 10 r6 § 9°) . 
Ao :z.0 --Nü:o me parece ·que haja necessidade de Alberto ha

bilitar-se com petentemente,, provada a sua qualidade ele simplesmente 
natural, nos termos dos arts. 964 e 208 da Consolicl:tc,:iio, uma vez 
que nl1o concorrem outros herdeiros e elle foi instituído por testa
mento herdeiro universal, o que Bo;l\rentura mui legitimamente podia 
fa zer, visto como a adopr;iio de Eugenia deixará ele produzir quaesque r 
effeitos pelas razões acima indicadas. 

Petropoli~, 23 ele Novembro Lle r893.-Dr. A.ff'unso Celso. 

(Vide Direito1 voL 63 n° 2., p::tgs. 243 a 248). 
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§ 432 

Os expostos, até a prova em contrario, são conside
rados leg- itimos. (Clovis. Dir.cla Fam. § 64, nóta l.", pago. 
387; ~fello Freire, liv. 2°, tit. 6°, § VIII). (168) 

(r68) Os expostos são tidos como legitimas relativamente a di
reitos que para gozo delles depende de ingenuidade e habilitação 
pessoal, como expressa e terminantemente dispõe o § 7° do Alvará 
II, de 31 de Janeiro de 1775; mas quanto :;. sua filiação é preciso 
ser provada para os fins de direito successoral em acções proprias 
admissíveis. Sustentam muitos que o exposto não tem família, que 
as leis civis com razão o consideram tirando sua vida do acaso como 
se não tivesse tido pae nem mãe, pois que a sua exposiçi o, que
bran:io os laços da parentela e relações de filiação, o destaca da 
família e muitas vezes do corpo politico a que pertencem seus pais, 
elles vêm formar o primeiro tronco de sua geração e primeiro annél 
de f:ua cadêa genealogica, e jamais se póde admittir que depois de 
sua mórte appareçam parentes que não foram e nem podiam ser 
em sua vida somente para herdarem seus bens. E ainda que nos 
falte lei patJia que desherde os geradores dos t:xpostos e q uaesquer 
outros pareotes, e disponl1a que seus bens, na falta de descen
dentes passem ao conjuge superstite ou ao fisco, temos a legislação 
dos povos cultos, que conformando-se com os princípios da razão 
e da política universal, nos servem de guia (Lei de r8 de Agosto 
de 1769) . Por direito Romano os Jurisconsultos unanimes se declaram 
contra as exposições dos filhos e desligão os parentes das rela<; ões 
com aquelle que seus pais abandonaram. Paulo, no Livro XXV, tit. 
III, I. 4 Dig. de agnosc. liber., diz : ccNecarc videtur notz tantttlll is 
qui p.-zrtum perfocat, sed et is quis pubticis locis misericordiae causá 
exponit. Justiniano se indigna contra este crime, na Novella 153 ac
corde com Ulpiano, l. 2 Dig. ad leg. Corn. de sicar. e com Cons
tantino, Cod. L un. de his qui parent. vel filii occidunt, declara os 
paes dos expostos incursos em il]fauticidio, crime que em toda a 
parte os priva da herança e e:~tre nós previne a Ord. liv. 4 tit. 89 

r e é no Digesto que achamos a lei za Cod. tit. sz, liv. 8°, de 
infant. exposit . que terminantemente dispõe: Sobolem mam zmus
q~tisque nutria!; quod si expomnáam ptttavet i!, animad7J I!7"SÍotti, qttae 
constituta est, subjáetbit: nec mim suum quis dicere potes! quem Pe· 
reunlem contempsit. Em diversos paizes o pae que expõe o filho perde 
o patrio poder (C. Telles, Dig. Port., vol. II, art. 623) e conseguin
temente o jus hereditario. Em França, alem da leis anteriores, ha o 
Decreto de 15 de Fevereiro de r8o4 que dispõe que, não podendo 
os expostos ter por herdeiros seus ascendentes por não serem co
nhecidos nem tão pouco os collateraes, pela mesma razão somente 
os descendentes e conjuges seriam seus herdeiros e na falta o fisco, 
salvo o poder de testar. Assim, não tendo descendentes, deve herdar 
a mulher em casa téuda e mantéuda, na forma da Ord. liv. 4 ° tit. 
94· As leis não soffrem que se indague a família ele que procede o 

20 J,ei~ da Proy cdoria 
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Secção 11 

ASCEN-DENTES 

§ 433 

Na falta de descendentes, clevolve-se a herança aos 
ascendentes iür·cl. liv. 4", tit. 96), com exclusão . elos LI'·· 
mãos elo intestado ,e seus filhos; (169) · 

exposto e a prova a mais clara de qualquer parentela ou filiação, 
a menos que não sejam os proprios pais que o reclam:un ainrl.a em 
minoridade para acabar de 0 criar e educar e quando muito na 
minoridade consentindo o exposto (Arts. 3:.19 e 340 do Cod. Civ. 
Fr.)· porque, como diz Paihet, se não fosse vedada a indagação, 
frustaneo seria ).1m dos fins das exposições que é evitar os infanti
cídios que sem a permissão das exposições se perpetrav;lo para en
cobrir a deshonra resultante da fragilidade e seduc1; ão e por-se-hia 
em p_erturbaçii? .e desordem a paz _da.s famili~s que ~o fim principal 
da I e 1 na proh1 b1ção que faz de snmlhante mdagaç lO e no segrerlo 
que manda guardar corr~o se vê dos arts. 2 e g0 das provi~encias 
maE dadas observar na cnação e educação dos expostos pela C1rcular 
de 24 de Outubro de r8o6 S 8° (Nov: Gaz. c!Js Trib. n° rso). 
Os expostos, em quanto 'rneno~es de sete annos, conservam-se sob 
a guarda e direcç.lo das mezas administrativas das casas onde são 
recolhidos. E passando daquella edade, ficam ao cuidado do juiz 
de orphãos. (Alv. 3 I de Janeiro de I 77 5 § I 4 ; Port. ue 19 de J a
neiro de 1835; Per de Garv., Proc. Orph., add. 74, ga ediç to; 
Lafayette, Dirs. de Fam., nóta za, pag. z66 ; C. Telles, Dig. Po~t., 

vol· li, art. 624). 
Logo que o exposto completa vinte an:1os, fica emancipado. (Alv. 
cit· de 1755, § 8; T. de Freitas, Consolid. daq L. L. Civis, art . 

9
o). Em Portugal se emancipa aos desoito anuos e se fallece intestado 

e sem descendentes, herda seus bens o estabelecimento de beneficencia 
p upillar (Cod. Civil Port., arts. 284 a 293). Vide Arts. 292 e 293 
do Cocl. Penal). 

(169) Os pais tem direito reciproco ás duas terças partes dos 
bens do filho; s·- o seus herr\eiros necessarios, posto que ctepois de 
na~cidos viaveis rnorran1 OS :filhos, regra esta que nãO SÓ se applica 
aos paes de casamento verd1deiro e legitimo consumado, como do 
casamento putativo e como naturaes para succeder aos seus filhos 
naturaes, legalmente reconhecidos, exceptuados os espurios que não 
succedem aos pais como nem estes a elles. Toda vez que o filho 
é le~itimado para succeder ao .pae, este é legitimado para succcder 
ao fitho, porque a success io é reciproca. Ainda se limita a regra 
no caso do pae ou mií e passa rem ' á segpodas oupcias e na coos
tancia do segundo casamento herdar de um filho do primeiro 
consorcio havendo mais filhos, caso em que transforma-se a pro-
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priedade e :ficam ou usufructuarios conforme uns ou como fidu
ciarios conforme outros, devendo por morte os bens herdados passar 
para os ftlhos do primeiro casamento que herdarão de seu irmüo 
predefunto, obrigados ao pagamento do imposto de transmissão 
causa-mortis. N~10 succedem aos filhos nascidos em tempo que possa 
ser at~acada a presumpçào legal de paternidade. Na linha dos as
cenclentes o mais proximo em grão exclue o mais remoto, porque 
entre ascendentes não é admissivel o direito de representação . Si a 
a um filho sobrevivem seu pae e sua mãe, ambos lhe succedem en.1 
partes eguaes; si somente um dos paeo, este recebe toda a heran
ça, ainda que sejam vivos os avós por parte do outro. Quando 
co mesmo gráo concorrem avós de duas linhas, a herança divirle
se por egual para cada uma, quer nella exista um só dos avós, quer 
ambos, sem distincr: ~ o de serem os bens provenientes do pae ou da 
mãi do neto fallecido. O mesmo a respeito dos bisavós, na falta de 
avós. Fallecendo um :filho com testamento, só nelle póde dispôr da 
terça, nos dous ter( os succedem os pais· e avós e nelles nf o podem 
ser preteridos. Quanto aos filhos naturaes e seus descendentes, por 
outra, quanto aos descendentes illegitimos successiveis, seus ascen
dentes lhes succedem nos mesmos casos em que elles lhes succe
cleriam, porque o direito de success::o é reciproco (Ramalho, Instit. 
Orph., § 21 e notas; T. de Freitas, Consolid. das L. L. Civis, art. 
96 5 e nótas). Na falta de descendentes do defunto, succedem-lhe 
seu pae e su:1 mãe, por cabeças (per capita), se o defunto era capaz 
de a elles succeder. Si ha somente pae ou mãe, um ou a outra sue
cede em tudo, ainda que existam avós, pais do conjuge predefunto. 
Na falta de pae e mãe os avós paternos e maternos, por metades 
iguae~. Si concorrem avô e avó paternáes e avô e avó maternaes, 
e vice-versa ; os dois avós paternos succedem em metade da herança 
e o avô e avó maternos na outra metade. Não se admitte a regra 
de irem os bens paternos in solidum aos avós paternos e os maternos 
in solidum aos avós maternos . Em quanto existe algum dos quatro 
avós do defunto, nenhum dos bisavós pócle succeqer, porque ?ta linha 
ascendente ?tio !ta representaç7o. (C. Telles, Dig. Pór~. liv. II, arts. 
858 a 862 ; C. da Rocha, § 342; T. de Freitas, Test. e Succ., § 257 
a § 264). O pae e a mãe não succedem ab i?tlestato aos filhos de 
damnado e punível coito, a saber os adulterinos e incestuosos, ex
tincta a especie dos sacrílegos, que são filhos de casamento civil 
valido de ~eus pais e são legitimas ou reconhecidos como simples
mente naturaes e neste caso ha successão reciproca, não sendo o 
caso da prohibição della previsto na Ord. liv. 4°, tit. 93 e Novella 
89, cap. ultimo. Por nosso direito os ascendentes excluem os col
lateraes e ainda com exclus:lo dos irmãos germanos e de seus filhos 
(Ord. liv. 4° tit. 9r). Em Portugal os ascendentes tambem preferem 
aos collater5~s, irmãos e descendentes, não se dando nessa linha o 
direito de representaç:io, como se dá na linha dos descendentes, e 
na linha collateral em favor dos filhos de irmãos do fallecido, quando 
concorrem com algum irm:lo do dito fallecido; mas na successão 
ele pais illegitimos só herdam os pais illegitimos se o filho illegitimo, 
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§ 434 

No c.aso de passar o pae, ou a mãe, a ulteriores nup
cias, existindo fllhos de antecedente casamento, te1·ão 
somente em sua vida o ~tso e.Jir~tcf.o dos bens, em que v(érem 

fallecer sem posteridade e sem consorte sobrevivo, caso este em que 
o consorte, em quanto vivo fôr , terá o usufructo da. metade da 
herança. (Arts. 1969 §§ 2° e 3°, 1993, 1994 1995, e 1996 a 1999). 
Em Franç,t a · ordem mais favoravel de successão é a dos descen
dentes, quum prima causa sit suorttm ltercdum, como diz a lei ro
mana; mas entre os descendentes e ascendentes, ha a ordem . de 
collateraes privilegiados que são os irm 1os e irmans do defunto. Si 
não ha descendentes do defunto, a successão lhes é devolvida em 
totalidade, com exclusão de todos os outros herdeiros, salvo entre
tanto os ascendentes privilegiados, pae e müe do defunto, que são 
admittidos a concorrer com elles. Assim ha casos em que os col- . 
laLeraes privilegiados succedem sós e em que succedem com os as
cendentes privilegiados . Si o defunto não deixa ascendente privile
giado, os collatcraes privilegiados recebem toda a successão, com 
exclusão de quaesquer parentes, quer ascendentes, quer collateraes. 
(Art. 7 so do Cod. Civil Francez). Este favor pertence não só aos 
irmãos germanos ou irmãs germanas do defunto , como tambem aos 
irmãos uterinos e consanguineos e sua descendencia. Si o defunto 
deixa pae e miíe ou um delles, cada ascendente privilegiado tem 
direito a uma quarta parte da herança, o resto, isto é a m "r tde, 
se ha dous ascendentes privilegiados e tres quartos se não ha ,enio 
um só, pertencem aos collateraes que os dividem per capita Ott stirpes 
cónfotme os casos . (Arts. 748, 749 e 751 Bau::Iry - Lacantl nerie' 
Précis de Droit Civil, n. 78 e 79). Na Italia se alguem mo rre sem 
deixar prole, nem irm;i os, irm s, sobrinhos filhos desses, o pae e 
mãe succedem em partes eguaes ou aquelle provenitor sobrevivente . 
Si morre ~em p'role, sem pae ou ml'ie, sem irmii os, irmãs, sobrinhos 
filhos delles, succedem por uma metade os ascenrientes da linha 
paterna , e por outra metade os ascendentes da linha materna , !':em 
attenção á origem dos bens; se os ascendentes n~o estão em egual 
gráo, succede o mais proximo sem distinc(; ão de linha. Si com os 
pais ou com um só delle concorrem irmãos e irmãs germanos do 
defunto, todos são admittidos na success ío per c apita, não devendo 
a porç:io dos progenitores ou de um delles ser inferior a um ~erço. 
Si concorrem a success:l.o irmãos consanguineos ou uterinos conse
guem a metade da q.u6ta respectiva dos germanos, succedendo per 
stirpes os sobrinhos . (Arts . 738 a 740) . Assim, falleccndo um francez, 
conservando a nacionalidade franceza ou italiano conservando a sua 
nacionalidade de origem, devendo as leis da successão ser as d0 
estatuto pessoal do de cujus não póde em falta de de~cendentes, 
havendo irmãos e irmãs do finado, ser exclusivos successores dos bens 
os pais em face das disposições legaes dos referidos codigos estra·n-
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a succede r, ou já tiverem succediclo, por morte de qualquer 
elos ditos filhos (Ord. liv. 4, t it. 91, §§ 2 e 4°; T. de Freitas, 
Consolid; art. 966 e Testam. e Succ., §§ 259 a 261). (170) 

ge::1ros Citados. Actualmente deve-?~ estudar o direito comparado 
pois as leis da successão são as da nacionalidade do defunto e 
não as do domicilio, do paiz em que morreu e habitava. 

(r7o) Fallecendo o pae e mãe commum , deixando filhos do 
primeiro e do se~uodo casamento, uns e outros succedem egual
mente nos bens que o pae ou mãe tinha a propriedade, diVidindo
se a hera n ~· a em tantas porções eguaes, quantos s.• O os herdeiros; 
por que quanto a estes bens, todos sao eguaes em direitos hereditanos. 
Mas, quanto aos bens em que o pae ou a mãe commum succedeu 
ab intestato como herdeira de algum fi lho ou fi lha do primeiro ca
samento e que este ou esta houve do •patrimonio ou herança de seu 
pae ou avós, succedem somente os do primeiro casamento, excluindo 
os do segundo. E a razão é que, quanto a esses bens o pae ou mãe 
commum, não tem senã o o uso e fntcto, o qual acabando por sua 
morte, passa aos filhos do primeiro casamento a propriedade delles; 
e porisso os fi lhos do segundo casamento são excluídos da partilha 

.de taes bens. (Ramalho, Insti tut. Orph ., § r4, nótas 77, 78 e 79)· 
Alguns entendem que no caso não se dá usofructo de bens e 

sim um caso de jidei.-ommisso legal. T . de Freitas entende que a 
Ord. liv. 4 tit. 91 só confere ao conjuge binubo com filhos do 
primeiro matrimonio uma propriedade jiduciat·ia, como acontece no 
fidei-commisso. Diz elle; C<Se conferisse um di?·eito real de ?tsufructo, 
desmembrado assim o domínio dos bens herdados, a méa proprie
dade de taes bens tral'lsmittia-se desde logo aos filhos do primeiro 
m·ltrimonio irmãos do fallecido, consequentemente a seus herdeiros; 
entretanto que a mencionada Ord. no § 1° manda que, si ao tempo 
do fallecimento da mãe binuba, niio ficarem filhos v1vos do primeiro 
casamento, posto que fiquem netos, filhos de algum d'estes, não 
haja lagar á dispostç tO da lei ; isto é, que os bens nl o passem aos 
netos como sua propriedade; mas sim aos herdeiros da mãe, que 
poden ser esses netos, e os descendentes do se~uodo casamento. 
Segu• ~e pois, que o caso não é de direito rcat .de usufmcio. O Tri
bunr de J usti ~,; a de S. Paulo, na importante appellacão cível n° z I7 
da • apitai, entre partes o Banco Constructor e Agricola e os filhos 
do Commendador Joaquim Cantinho por Accord ws de 6 de Abril 
de r894 e r8 de Janeiro de 1895 su~tentou que: a mac billuba que 
succede a um jil!to de primeiro leito e do qual sobrroive ztm irm .o, 
recebe a lzera?IÇa, não em 11sojructo mas em fideicommisso, não po
dendo alluar nem obrigm· os bens que pvr sua morte paswríio á
quelle filho sobrl!'l.Jivente; sustentando mais que esse filho, como fidei
commissario, pode renunciar seu direito á herança do irmão, adqui
rindo assim a mãe binuba o domínio pleno dos bens pela extincção 
do fideicommisso, podendo esta fazer delles doações; que essa renún
cia do fideicommissario, quando executado por divida, não constitue 
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alienação de bens em fraude da execução por não importar dimi
nuiçi'í.o alguma de seu patrimonio. Pothier, vol. VIII, pag. 445, diz 
que a mãe que casa segunda vez, tendo filhos elo primeiro casa
mento, morrendo um delles durante o segundo consorcio, não é 
usufructuaria como por direito romano o era, porque por esse direito 
lógo que recasava transferia a propriedaed aos filhos do prímeiro leito, 
reservando somente o usufructo; mas que pelo direito francez dá-seu ma 
especie de jidúcommisso legal. Assim, diz Pothier, n :o podem os 
jillzos dos primeiro leito disp6r de taes bws ZJÍVcndo ainda a m c nem 
trasmittil-os em sua suecessão ; só dtpois . da morte dos paes é· que 
os filhos do primeiro leito recebem os be?IS do irm-:. o predcfunto, 
não participando delles os filhos do segundo casamento. Si os 
bens não existem em ser é credor o filho do primeiro casamento 
na successão de sua mãe do preço ou valor que deve receber 
alem da legitima materna, podendo reivindicar taes bens. (Vide 
T. de Freitas, nota ao art. 96.6 da Consolid. das L. L. Civis, Testam. 
e Succ., nota 427 ao§ Z$9, pags. 370 a 371.) Julgamos dever trans
crever nesta nóta o trabalho jurídico do illustrado Doutor João Pe
reira Monteiro na causa, appellaç:io cível n° 217, entre o Banco 
Constructor e .Agrícola de S. Paulo e filhos menores do Commen
dador Cantinho, fazendo extracto do memorial. Assim diz elle :)) 
Qual o genuíno sentido da Ore!. li v. 4° tit. 9 r ? 

O uso e fructo de que alli se falia, concedido, sobre a legitima 
paterna do filho do primeiro matrimonio, á mãe binuba, é identico 
a esta especie dos jura in re aliena chamada usofructo,J tem aquelle 
instituto de direito os mesmos caracteres deste desmembramento do 
domínio, cuja noção jurídica compõe-se das duas seguintes relações 
fundainentaes: o direito do senhor da cousa em A (o proprietario), 
e o direito daquelle em lavor de quem é o usofructo constituído em 
B (o usofructuario)? A binuba exerce direitos de verdadeira uso
fructuaria, isto é, sobre causa que actualmente está sob o domínio 
de óutrem ? o irmão ou irmã do filho ou filha predefunta é verda
deiro proprietario, de modo que, si fallecer transmitte tal direito a 
a seus herdeiros ? 

Decididamente não. 
aPor muito tempo, diz Teixeira de Freitas (nofa ao art. 966 

da Consolidação) estive em erro na intelligencia da Ord. do liv. 4. 0 

tit. 9 I § 2. 0 Esta Ord. não dá ao coojuge binubo com filhos do 
primeiro matrirnonio um direito de usofructo (na accepção jurídica 
da palavra), dá uma propriedade fiduciaria. 

<<Se désse um direih de usofructo, desmembrado assim o do
mínio dos bens herdados, a núa propriedade de taes bens transmit
tia-se desde logo aos filhos do primeiro matrimonio, irmãos do fal
lecido, e consequentemente a seus herdeiros ; entretanto que a cit. 
Ord. § 1.0 diz que, se ao tempo do fallecimento da mãe binuba 
não ficarem filhos do primeiro matrimonio, posto que fiquem netos, 
filhos de algum dos ditos filhos, não haja Iogar a disposição da lei, 
isto é, que os bens não passem aos netos como sua propriedade 
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exclu~t va ; e sim aos herdeiros da m í e, que podem ser esses netos, 
e aos descendentes do segundo matrimonio. 

(.Segue-se, pois, que o caso não é de usofructo». 
Tal doutrina é irrefutavel. St o conjuge binubo fosse, na figu

rada hypothese, meramente usofructua rio, a mia propriedade dos bens 
seria do irmão ou irmã do defunto; ora, tal propriedade, embora 
gravada, permanece no binubo, tanto q ue , si o outro filho morre 
em viela clelle, nada traosnütte a seus descendentes, sem distiucção 
entre Jeitos. Logo, ha na Ord. um verdadeiro fideicommisso. 

Para demonstrarmos que a ex:pressão usufructo da Ord. L. 4.0 

tit. 91 § z.0 não traduz, litteralmente constderada, a idéa da lei, 
bastar-nos-ia fi xar, em rapidos conceitos, a physiooomia jurídica de 
cada um dos dois institutos - usufr ucto e fideicommisso; e porque 
esse processo nos levaria inevitavelmente a concluir que o fiduciario 
não é mero usufructuario nem o fideicommissario é nú-proprietario, 
com a rija precisão das demonstrações mathematicas chegaríamos á 
these suprema- q ue o direito da binuba no caso em questao noo 
é o direito de mero usufructuario, nem o de nú-proprietario é o 
do irmão do premorto filho da mesma binuba. E viria então, por 
fatal idade logica a these equivalente - naquelh Ordenação não ha 
usufructo senão fideicommtsso . 

De facto, si algumas vezes, como nos ensina o eminente Savigny 
(Dr. Romain, vol. 3 .0 , pag. 2), ha, nas regras particulares aos dit
ferentes direitos, pre~cripções communs, as quaes, para serem bem 
comprehendidas, precisam reunir-se e ser estudadas em si mesmas, 
é certo que cada relação de direito tem regras suas espectaes, se
gundo as quaes começa e acaba para uma pessoa determinada. Ha 
sem duvida traços communs entre o usulructo e o fideicomrnisso; 
v. g . : quer o usufruct~ario q uer o fideicommissario possue, usa e 
goza; mas confundem-se aoalyticameote ? Não: aquelle possue, usa 
e goza a propriedade em usufructo, este em fideicommisso : na dif
feren ça que ha entre possuir, usar e gozar ern usufructo e possui,r, 
usar e gozar em fideicommisso està precisamente a demonstração de 
não haver naquelle conceito meramente uma logom:l.chia, mas uma 
realidade juridica praticamente apreciavel. 

Em que consiste, em seus pontos mais salientes, aquella dife
feren ça? 

Eis aqui: 
O usufructuario possue, usa e goza uma . cousa que está sob o 

domínio de outrem, de modo que, na noção do usufructo, entram 
necessariamente, como já dissemos, estas duas idéas : a) o domínio 
de um lado-nuda propndas domimts--:§ 4.0 Inst. de usufr . (II, 4) 
-mia propriedade-Dec. n . 4355 de 17 de Abril de r86g, art. 7. 0 , 

§6 .0 -propt·icdade separada-Dec. n. 588r de 28 de Ma rço de 1874, 
art. 25 , § r. 0 e art. 31 § un.; b) o uso e fructo de outro lado. 
São duas actividades q ue se manteem, como diz Lafayette Dir. das 
Cousas, I, 253, independentes, cada qual dentro do circulo dos seus 
direitos . Destes direitos destacam-se, na ordem da demonstração a 
que queremos chegar, os seguintes: no proprietario, o direito á 
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substancia da cousa- a propriedade com todos os seus elementos, 
sal'flo o direito de uso durante o tempo do usofructo ; no usof~uc
tuario, o di reito de usar e fruir a cousa, salva a sua substancia, que 
voltará ao proprietario eis que se extinguir o usofructo. 

Synthese: no us0fructo fica o proprietario unica e exclusiva
mente priva.do da posse, uso e gozo--vid . benissimé Demolombe, 
Usr'-f. n. 2 r6 ; logo, o outro elemento do domínio, ou a disposi , ão 
da propriedarle, permanece no domimts ou titular da mtda jnoprietas 
O nú-proprietario, pois, póde dispór rla cousa posta em . usofructo, 
salvo este durante o termo da respect1va constituiçào ; logo ainda, 
por sua morte, o direito á cousa que está na posse uso e gozo do 
usofructuario transmitte-se immediatamente a seus herclei ros, em 
quem, findo o termo do u:mfructo, se consolidará plenamente o do
mínio do de cujus. 

Ora agora, será pr()ciso descer á analyse de todos os elementos 
do fideicommisso para deixar patentes os pontos de dessimilhant;a 
entre elle e o usofructo? Não bastará consignar, com auctoridade 
irrecusavel dos textos e o apoio irrefutavel dos mais celebres civi
listas, que o "fiduciario é proprietario para, conseguintemente, excluir 
da hypothese da Ord., mas excluir de modo palpavelmente certo, 
incontrastavelmente exacto, a resistir a quanta granada puder o mais 
ardiloso sophista fabricar e expellir, a relação de direito alli deno
minada usofructo? 

Eis a ·correcta lição de Merlin, o mest~e dos mestres (Répert. 
v.0 .Substit. fideicom., sec. li§ 1. 0 ) : 

«Le princil_)e général est que le grevé (o úduciario) est pleine
ment proprietaire jusqu'á l'ouverture du :fidé1commis. 

«De lá il résulte, dit Peregrini de .fideicommissis, art. 46 n. 102, 

que, pendant toute sa jouissance, il administre les biens pour 
lui même et en son nom, comme tout propr iétaire. Aussi la !oi 
44 § r.•r D. ad Trebellianum, dit-elle formellement qu'1l ne 
doit point être copsidéré, á cet êgard, comme le prucureur 
d'un tiers: nec oequum erat alterius, ut sic dixeris,p1·ocrwatorem 
constitui!» . 
E este conceito fundamental, isto é, que o fiduciario é proprie

tario, posto que gravado, repetem-no Duranton, Dir. Civ., IX n. 
585 ; Delvincourt, II pag. r os; Troplong, des Dona!., n. 2237, etc. etc. 

«E' preciso reconhecer antes de tudo, diz o protundo Dalloz 
(Répert., v.9 Subst., n. 394), que o gravado é verdadeiramente pro
prietario ; o que se prova por este argumento decisivo : a proprie
dade não póde ficar suspensa. Ora, os bens, objecto da substitaiç1o 
fi.deicommissaria, não poderiam, durante a condição (no n"osso caso 
-o termo) , pertencer senão ao gravado (o fiduciario) ou ao cila
mado (o fideicommissario) ; mas não pertencem ao chamado, porque 
o direito deste está su~penso até o acontecimento que bade abrir o 
fideicommisson. 

Pois agora confrontemos a disposição da nossa lei com estes 
princípios incontrover~os de direito, e vejamos que conclusões advirão . 

Em primeiro logar, no mesmo § 2 .0 que ora se discute, expli-

• 
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cnameote drz a Ord., que a binuba, que tiver filho ou filha que venha 
a fallecer sem descendentes deixando irm5o do primeiro leito, lhe 
sucCfderá nos bens que aquelle filho ou filha houve de seu pae ou 
avó da parte do pae (véde bem a Otd. in ver bis: ou jd aC' tempo 
em que succcdeu era casada). Logo, .apezar das segundas nupcias, 
não é o irmão do filho premorto quem succede a este, mas a pro
pria m>e binuba. 

Ma si a mãe succede, como dizer que é meramente usufructuaria? 
enLro szuade, mas a proprredade n.ro é ella quem arlqu ,re senao os 
irmãos do de cujw? que cerebrina successão é esta? 

Não-o que o .• o se quer vêr, por nnis que o geoio de Teixeira 
de Frertas houvesse esclarecido o assumpto, é aquillo mesmo, que 
por estar escrrpto na propria Ordenaça.o, salta aos olhos do leitor. 
Aquella successão é puramente da especre chamada substituição fi.dei
commissaria ou simplesmente fideicommisso: é a ~uccess .:i o g<avada 
com o encargo da inalienabilidade e incommunicab1 lidade dos bens 
emquanto viver algum irmão do de cujus, a quem serão transmittidos 
por morre da m e commum. Lá está na Ord . Jitteralmente escripto: 

C<OS quaes bens nao poderá ahenar, nem obrigar, nem haverá 
o segundo marido parte da propriedade delles». 
Querem mais claro? Si aquelle uso c fructo fosse puramente o 

instituto que a technologia jarrdica descreve como acima deixamos 
exposto, haveria necessidade de fazer expressa a clausula de inalie 
nabilidade? si a biouba é meramente usufructuaria, que desproposito 
enorme não se esconde, ou melhor-não se patenteia debaixo d'a
qudla palavra propriedade, então a binuba é usufructuaria, e reserva 
inteira a propriedade elos bens, não deixando que o segundo marido 
haja parte da p 1·opriedade delles! 

Porquanto então, diante daquella ultima passagem transcripta 
da Ord., não se ha de reconhecer a verdade, assim proclamada por 
Caodido Mendes (Cod. P!tilip., p. 937, 2.a cal. ) : 

«Como se vê ha aqui um verdadeiro fideicommisso por lei 
creado, e ao mesmo tempo uma restricção ao direito hereditario 
dos ascendentes ?1>. 

Em segundo Jogar, como si n 'i o bastassem tão valiosos argu
mentos para excluir a interpretação contraria, o segundo período do 
mesmo § 2.0 é de tal fórma claro e positivo, de tal modo corta a 
questão, que de uma só causa nos admiramos : ter na~cido a duvida. 
Na alludida disposição encerra-se o argumento capital e unico de 
Teixeira de Freitas, acima transcripto, e que resiste a qualquer coo
testaç<- o, venha de quem .,ier. 

ccE se ao tempo do fallecimento de sua m:íe não ficarem 
filhos vivos do primeiro matrimonio, posto que fiquem netos, 
filhos de algum dos ditOS filhos, N :. o HAVERÁ LOGAR A DlSPOS!ÇlO 

DESTA LEI» . 

Entào que usufrue/o é este? então no usofructo, por morte -do 
nú proprietario, não passa a propriedade aos herdeiros delle mas 
consolida-se no usufructuario ? Mas então ninguem mais se poderá 
entender na technologi:l jurídica !. .. 
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Usufructo que se extingue pela morte do nú- proprietario! mí
proprietano que n:1 o transmitte seu direito aos seus herdeiros! quanto 
extravaganc1a! quanto disparate! 

E tudo isto porque? Porque na Ord. está escripta a palavra uso 
e jmcto, embora tudo faça patente o erro technico, ainda que tudo 
demonstre que outro é o espírito da lei! 

Nem os escriptorcs citados na sentença appellada contrariam 
a justa, a unica interpretação correcta da Ord., qual é a de Teixeira 
de Freitas. 

Assim Trigo de Loureiro ,(L. r. 0
, tit. VIII, § 135), posto que 

effectivamente houvesse escripto as palavras transcriptas no 2. 0 con
siderando da sentença, fel-o por ventura para definir a natureza e 
e regras do usofructo ou do fi.deicommisso, e concluir que no nosso 
caso ha usufructo e não fideicommisso ? Absolutamente o o. "E note
se bem aquellas palavras--porque então a propriedade desses bens 
pertmce ao filho O?t fillta restante, só compete ao binubo o usu
fructo delfts, emquanto viver-escreveu-as Trigo de Loureiro a pro
posito da q uestão- se !la communllêio nas segundas tmpcias-que é 
a rubrica do § 135. E então palpavel é o erro de tal civilista, 
feliz e justamente pouco conceituado. Erro, porque, como já vimos, 
da pas~bgem ela Ord.-e o seg-undo marido não !taTerá parte t(a 
propn·edade deites (os taes bens)- conclue-se irrefutavelmente que 
a inteira propriedade delles ficou com a binuba. E isto mesmo está 
implícito no proprio Trigo de Loureiro, iói: E;r:ceptuam-se porém . . 

Mas SI Loure1ro qUizesse, no seu § 135. dar como ref{ra, que 
aquelle usofructo elo S 2. 0 ela cit. Orei. é technicamente o usufructo 
acima definido, então elle mesmo adiante se refutaria. Vêde-o no 
§ 456 : Da successão do binubo, pae ou m!ie; onde, depois de re
produzir a disposição da Ord. : e se ao te1;po etc., ensina: 

ecO binubo, porém, pae ou mfie, que assim tem em taes bens 
Sómente o usufructo vitalício (nfio ha maior inimigo da logica 
do que uma idéa preconcebida), torna- se exclusivo proprietario 
delles, se em sua vida vem a fallecer o restante ou restantes 
filhos do mesmo leito, ainda que deste ou destes ficassem outros 
descendentes successiveis». 

Pois que! a propriedade é do fi lho restante mas volta ao pae 
si este sobrevive úquelle, posto que o filho deixe herdeiros sue

.. I CeSSIVeiS ..... 
Assim Borges Carneiro, depois de effectivamente se exprimir como 

refere a sentença appellada,- § I57: ns. I e 2- nos ns. 6 e 7 do 
mesmo §, doutrina de modo a demonstrar que a expressão usojructo 
fóra meramente copiada da Ord. : 

c< 6. - Se o viuvo alienar os ditos bens, o filho do primeiro 
matrimonio os reivindica de qualquer possuidor, ou não exis
tindo elles, demanda a sua estimação aos herdeiros do pae ou 
mãe alienante. 
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rc 7 -Pois sómente depois da morte delles lhe compete esta 
acç j o- Pegas, 5 for., cap. 84, ns. 3, 4 e S· JJ 
Eis ahi : sómeote aos herde1ros do pae ou mií.e alienante póde 

o filho do primeiro matrimonio pedir .a restituiç,io ou estimação dos 
bens porque só depois da morte do pae ou mãe é que o filho tem 
acção. E porque? porque antes mio tinha direito. Logo, para o 
proprio Borges Carneiro, o filho emquanto vive o pae ou mií.e bi
nuba não tem a propriedade daquelles bens: não passa, digamol-o 
mais uma vez, e sempre, de fideicommissario. 

Tambem Liz Teixeira, aliás medíocre civilista, é facilmente 
refutavel no período invocado pelo douto juiz a quo tratando (vol. 
3. 0 , pag. z61) de expôr os m~dos porque se constitue J usofructo, é 
certo referir a hypothese do § z. 0 da Ord., li v. 4. 0 , tit. 9 r ; entre
tanto, ensinando no § seguinte quaes os modos porque se acaba o 
ztsofntcto, diz á pag. 262 que um uelles é a morte do usofructuario, 
e a pag. 264 ser evidente que a morte do propriefario n ío termina 
o direito do usofmctuarío, o que é de correeção rigorosa. Mas então 
o usofructo, do S z. 0 da Ord. não é este usofructo, porque aquelle 
acaba com a morte do nú-proprietario, e o domínio pleno consoli
da-se no pseudo usofructuario embora o nú-proprietario deixe her
deiros seus e necessarios! E tanto desproposito só porque se quer 
guardar servilmente a crúa lettra da lei ! 

Tambem Lafayette (Dir. das Cousas, § 95, e Drs. de Família, 
§ 63, nt. I a; não faz mais do que reproduzir litteralmente a Ord. 
e os escriptores já citados sem o mínimo intuito de procer!er á o
peraç 10 que estamos levando quasi ao cabo, isto é, ve rific tr SI o 
vocai.Julo usofructo fo i bem ou m,tl emp •· eg::~.ln naqudla Ord. 

Fmalmente Corrêa Telles (ltttupc:r. § r r3) nada adianta que 
contrariar possa a miuda critica que, valente,nente apoiados no emi
nente Teixeira de Freitas, estamos fazendo da Ord. Basta ponderar 
que, combinado aquelle período de C. Telles com os ns. ó e 7 do 
§ 157 de B. Carneiro, acima transcriptos, aquel!e direito que os fi
lhos do primeiro matrimonio adquirem sobre os bens do irmão 
premorto no caso em que o pae ou mãe binuba os venda, só contra 
os herdeiros do dito pai ou mãe póde ser demandado, porque só 
então é por taes filhos adquirido. 

E assim não ha na Ord. senão um fideicommissO>J. 
E' justo reproduzirmos o extracto do memorial do douto ad

vogado Doutor João Mendes Junior e em seguida o fazemos. Diz 
elle:- cc A Ord. liv. IV, tit. 91 § z .0 não contem \ erro algum, 
nem é licito phantasiar erro no legislador, para deixar ~ ... applicar a 

. lei! Os juizes julgam pelas leis e não pelas opiniões dos e'scriptores. 
Errados andam o~ que attribuem erro ao legislador da citada orde
nação que, apezar da respeitavel opinifto de T. de Freitas, não 
contem confusão do usofructo com o fideicommisso. 

A principal differença entre o ttsofructo e o jideicommisso está 
na sua constituição . 

. O usofructo é constituído vel ab homitu, vel a Judiee, vela Le
ge; ao passo que o fideicomisso só pode ser constituido-ab homine. 
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Basta abrir o Digesto, nos Livros relativos aos fideicomissos : 
estes são tratados sempre como declaraç es de vontade do constitui
dor. Assim, os títulos seguintes : De legatis et fideicomissis I (Li v. 
XXX); De legatis et jideicomissis Il (Liv. XXXI) ; De legatis et ji
deteomissis III (Li v. XXXII). Os livros seguintes, desde o XXX UI 
até o XXXVI, contêm fragmentos innumeros, relativos aos Jid.eico
missos, sempre os considerando constitllldos ab ltr~mine. 

Tambem o Coô.igo, no Liv. VI, tem tres títulos com as se~uin
tes rub.ricas : D e ltgatis (tit. XXXVII;; De fidricomissis (tit. XLII); 
Commzmia de legatis et jideicomissis (tit. XLIII). E ainda nos se
guintes algumas referencias, sempre os considerando constituídos ab 
homine. 

Outrosim, as Institutas, no Liv II, tê m tres títulos com as se
guintes rubricas: D e legatis (tit. XX); De fideicommissariis !uredita
tibus (tit. XXIII); De smgulis rebus per jideicomissum relictis (tit. 
XXIV); So no Liv. III as Institutas tratam de !zaereditatibus quoe 
ab intutato dejerzmfttr, e ahi nade& absolutammte dizem sobre o jidei
comi!.SO. 

As nossas leis patrias, que se referem ao assumpto, são, segundo 
reconhece o proprio TEIXEIRA DE FREITAS, em um. estudo sobre a 
substituição firteicomissaria, inserto no vol. IX do DIREITO, pags. 
9 a 22, 228 a 238, 641 a 6s8, - escassamente as seguintes- :r.0) A 
Ord. L . 2. 0 tit. 26 § 23, cujos termos referem-se á successão tes
tamentaria; z. 0 ) A Ord. L. 4.0 tit. 87 e no§ 12, cujos ttrmos 
tambem referem-se á successão testamentaria; 3.0) Os Alvarás de 7 
de Junho de 1755 S so, de 1° de Setembro de 1756 § 46, de 13 
de Agosto de 1759 § 57, cujos termos referem-se ú constituição 
feita por accionistas de certas companhias. Sempre, sempre, - uma 
constitu ição ab lzommr. E note-se que, neste mesm.o estudo inserto 
no DIRElTO, vol. IX, pag. 65o, esse mesmo TEIXEIRA DE FREITAS, 
depois de transcrever um trecho de TROPLONG sobre a origem do 
fideicomisso, diz o següinte : cc Tudo isto, por seu turno, tambem 
acha-se na verdadeira defin ;ção do fideicomisso (definição subjectiva) 
como mandato j uridito >i Ora, « o mandato não se presume >J, se
gundo a regra de direito exposta prlo mesmo T EIXEiRA DE FREITAS, 
na sua ediçj o dos .Axiomata, de BARBOSA e VALASCO; o mandato é 
sempre co nstituído ab lwmi"e e jama 1s a L ege. 

Outra differença é que no usofructo ha um desmembramento da 
propriedade, ao passo que no fideicomisso a propriedade se conserva 
inteim. Ora, no caso, da Ord. L, 4.0 til. 9I § z.0 , ha um desmem
bramento da propriedade, como pas~amos a demonstrar. 

As fontes desta Ordenação acham- se no Cod. L . 3, de seczmdis 
nuptiis (Liv. V, tit . IX) e na Novella XXH, caps. 23, 46 e 47· As 
phrases dessas fo!'ltes · são energicas; assim na Novella, cap. 23 :· ..... 
p1·oprietatis privat partem, solum ei tlerelinqu.ens usumfruclu.m .. ... Et 
generafita dicendum est quod 01/lllÍS eam DESERIT PROPRIETATIS MODUS 
in iis quae a priori viro in eam vmenmt; et jilii ea percipient, et 
PROPRIETATIS ERUNT DOMINI1 sectmdum tempus 1110X quo ntater COn-
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jU?zcta est alii viro. Na Novella, cap. 46 § 2.0 in fine: .... . in quibus 
sofum mafey habeat uszemfructum. E ainda no cap. 47 § r. 0 

: ••••• 

sofum autem habere horum, quamditt supenst, usum et ttsumfruclttm . 
No Cod., L. 3, cit : .. .. !tabcat potestatem possidendi tantum. 

O grande jurisconsulto NooDT, tomo I, referindocse a isto, no 
cap. 4 do Liv. Ir, escreveu : 

At uszesjructus · non patri talllttm lege 
constituítur, sed mrdieYi quoque . . ... dein
deque tra11seat ad secu11das uuptias super· 
stitibus f;rioris malrimonii liberis; 1tam vi
S7tm lmpp. Gratiano, Valmtiniano et Tluo
dosio (L . 8, C-Õd., de secrmdis meptiis) pro
prietatem revet ti ad liber()s : mulierem lza
bere jus ususfructus, qttamdiu ipsa viva 
prim is malrim()nii filii vel omncs vel aliqui 
eorum vivent, quod si moriatur superstitibus 
liberis. 

Outro notavel jurisconsulto, Go~mz, Comm. in Leges Tauri) 
X[ V, per totum, DS. r e 4 1 escreveu : 

.. . . .. . si tmtlier post mortem mariti 
contralzat semndrzs tmptias, tenelttt reservare 
filio primi matrimouii o11mia bona . ... ; et 
tantum lzabebit jus utendi ct fruendi, ct 
si< usumjructum legalem ex lc;;is dispositio 
ne . . .. Item adde prosequendo matt.riam, 
quod in praedictis casibus t.tlis mulier, quae 
tramit ad secundt~ ZJota, statim ipso jure 
amittit dominium pudiclontm bo?tor!tlfl res
pe~:u propríetatzs, et app!icatut praedictis 
ftltts: et maler per legou rj(icitur ttsufruc
tuaria. 

Mais outro jurisconsulto, REYNOSO , Observ. XLUI, ns. I, 9 e 
rz, portuguez, assim escreve: · 

Regula juris est notissima ma/rem ad 
secttwia vota transr.unlem, eo ipso amittere 
proprietatem bonorum, qttae !zabttil a filio 
praemotuo prioris matrimonii, tenerique, 
lmjusmodi, bona reservare (iliis ex eodem 
primo matrimonio prvcnatis. 

O grande SANCFIEZ, citado por BARBOZA, nas Remiss. sobre a 
cit. Ord . L. 4 .0 tit. gr § z.0 , escreveu no seu Tratado De m,ztri
monio, Disput. 8o, n. x8: 

Quinto mfertur, co?ljugcm succedettlem 
ab intestato filio prioris matrim()ttii in bonis, 
quae is filius ex parwtis substantia !taóuit, 
tencri trar.seundo ad secwzdas nuptias lzaec 
bo11a reservare filiis prioris matrimonii ac 
amittere itlorum proprietatem, solo usujnt
ctu retmto. 
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E assim BAGNA, Quotid. Resol., I, cap. V, n. 17; MAINZ, Droit 
Romain, ~ 406; MELLO FREmE, Iust. Jur. Civ. Lusit., Liv. III, tit. 
XIII § 5. 0 ; LoBãO, Notas a Mello, III, pag. s6z; Lrz TEIXEIRA, Di
rei~o Civil, UI, tit. 13 § 5.0 ; LAITAYETTE, Direito das Causas, I, § 
95, letra B, e todos os outros jurisconsultos, com excepção unica 
de TEfxEm.A DE FREITA5. 

Diz TEIXEIRA DE FRE!TAS-« ... por isso que o irmío do falle
cido não transmitte dire1to algum a seus herc!eiros, si fallecer antes 
de sua mãe, como se daria si se tratas:;e de usofructo>>. 

Em primeiro Jogar, notaremos que essa restricção só se applica 
quando não ficar filho algum vivo dos do prim!!iro matrimonio ; 
pois, nos termos desse mesmo § da Ord. Liv. 4. 0 tit. 91 in fine, 
está determinado que- dicaodo filho ao tempo do fallecimento de 
sua mãe, e algum neto de outro filho já morto, o dito neto concor
rerá na success:10 do tio morto com o tio viv,J». Ora, si a Ord. L. 4 
tit. 91 § 2. 0 contivesse, não um usofructo mas um fidetcommisso, o 
neto em caso algum concorreria abintestato na success 10 dessrs bens 
de seu tio morto, com seu tio vivo. Aquella restricçlo, portanto, é 
um dictum seczmdum quid, e não um dictum simpliciter e! secundum 
011mia: e esse foi o paralogismo de TErxEJRA DE FREITAS . 

Em segundo Jogar, como é corrente em direito, o usufructo pode 
ser affectado por modalidades; pode ser puro, a termo, sob condiç-es 
(ACCARIAS Droit Romain, n. 277; BORGES CARNEIRO, Dir. Civil, IV, 
~ 41, ns. I a 6). O Legislador não estava inhibido de constituir 
~m usofructo com modalidades suborclinadas á razão da lei. Ora, ~ 
a, raz~o desta lei é dupla e conjzmcta, como ensinam Go.,mz, SAN-
CHES, NoonT e outros tratadistas e commentadores :-11011 solus filio-
rum favor est causa !tu:fus reservationis, sed etia1>t i11juria ülata viro 
et filiis per posteritts matn'monium. Sendo a raziio da lei dupla e 
conjuncta dupla et conjuncta (zr.t neutra sola sufficiat), não basta que 
permane<;a uma: é preciso que permaneçam as duas. Não havendo 
filho algum e só netos, estes não se podem considerar injuriados, 
isto .é,-cessa a segunda razilo porque, não os netos mas só os filhos, 
representam a pessôa do primeiJO marido. Filius cum patre una 
eademque persona cemetur (GuERREIRO, II, cap. VI, n. 5); e, por-
tanto, emquanto existir filho do primeiro marido é como se ainda 
existis~e o dito primeiro marido. Esta é a principal base da restri-
çii o com que o Legislador constituiu aquelle usoj?·ucto da L. 3, Cod. 
de secundi~ 11uptiis, da novella XXII, caps. 23, 46 e 47 e da Ord. 
Li v. 4, tit. 9 r § 2. ° Cessada ella, !tttJC proprletalem consolidm·i cum 
usufructu, diz SANCHEZ. 

Portanto preferindo-se a gloza ao tex to, isto é, preferindo a 
opinião de TEIXEIRA DE FREITAS ao disposto na lei, incorre-se em 
censura de Direito, e•;tabelec;:e-se um perigoso precedente e precipita
se no mesmo erro em que cahira aquelle jurisconsulto. Si a Orde
nação está errada, tambem estão erradas as leis romanas e tambem 
estão errados todos os jurisconsultos anteriores, contemporaneos e 
posteriores a TEIXEIRA DE FREITAS. E' regra de direito que verba 
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secundum propriam signijcationem interpretanda su11i. Si_ a Or~L Liv, 
4, tit. 9 r § 2 . 0 diz-usofrt~cto, porque entender-se jideJC011tmtsso? 

Vide o dr. Figueira de Mello sobre os ftdeicommissos modernos 
(Gazeta jttridJCa, do dr. CARLOS PERDrGãO, vols. xxxrv e XXX). 

Neste vol. XXXV, pa~ . 24: nota 72, referindo-se á m1nia fi.dei
commissaria, diz aquelle jurisconsulto : 

u Víctíma dessa mania, TErxEIRA DE FREITAS chegou a convencer
se de que a disposição da Ord. L . IV tit. 91 § 2.

0 encerra um 
firleicommisso! Essa Ordenação, disse elle na 3 .íl ed iqão da Conso_
liddfi o das Leis Civis, nota ao art. 966 -não dá ao conjuge ~m di
reito de umfructo, na accepç i o da palavra, dá uma propnedade 
jideicommissaria f Elle lamentava-se de ter laborado até ent ·, o e~ 
erro,empregando na r.a edição a palavra zesttjmcto, e julgou-se obn
gado a substituil-a pelas pala vras uso e fmcto l J-: argumentanrlo contra 
a expressa disposição da Ordenação, chegou a negar aos filhos das 
primeiras nupcias a propriedade! Si TÉTXEIRA DE FREITAS n1o se 
tivesse deixado impressionar por falsas idéJs acerca do jJdeicommisso, 
elle nunca teria pregado tamanha heresia jurídica ; e, no Direito 
Romano, copioso thesouro de doutrina acerca dos fideicommissos e 
fonte da Ordenação citada, elle encontraria a condemnaç í o de sua 
theoria . Assim reconheceria que, longe de ter o pae ou mfte vi uva, 
na hy pothese, uma propriedade j 1duciaria, só tem o usofructo, e que 
os filhos , em vez de terem um direito futuro, são proprietarios-ut 
tdendi jntmdi dwztaxat lzabeant in diem vitae suae facultatem, domi1úo 
videlicef earum ad liberas pertinente (Liv. I. Cod., de bu1z. mat., 6,6o); 
-solíusususfructus domimtm facímtem,dominium autem illis conservantem 
{Novel. 68). Vid. VoET, Comm., L . 23, tit. 2 .0 • m. 102 e ro3). O 
senador CANDIDO M ENDES (Cod. Philipp., not. a Ord. cit.) deixou-se 
seduzir pela auctoridade da T E!X:EIRA DE FREITAS, por não prescrutar 
a razão, a philosophia da lei». 

Devemos, porém, observar que o senador CANDrDO MENDES 
não apretientou argumentação propria sobre este ponto, por isso que 
limitou-se a partir do slf.pposto por T EIXEIRA DE FREITAS. Não se 
póde considerar como parecer de um jurisconsulto aquillo que, ob 
a1tg1~sftam temporis, na phrase de V ALASCO, é a !firmado, sem maior 
exame, sob a influencia da auctoridade de outro». 

Tr2.nscrevemos o Accorrlam do Tribunal rle Justiça de S. Paulo 
que se vê publicado no Direito, vo l. 7 I n° r' rle rs rle Outubro 
de 1896, e que foi confi.rmado por Acc. de 18 de Janeiro de r895· 

ACCORDÁO 

Accordão em Tribunal : 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, entre partes-appel
lantes os menores, puberes e impuberes, filh os do commendador 
Joaquim Fernandes Cantinho Sobrinho, e appellado o Banco Cons
tructor e Agrícola de S. Paulo, na qualidade de cessionario da Caixa 
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Filial do Banco do Brazil : Pedem os appellantes reforma da sen
tenç'l. de fl. ro65, que julgando nulla e insubsistente a renuncia de 
direitos feita pela executada D. Francisca Manoela de Siqueira Can
tinho, da herança de sua irm i: D. Anna Leopoldina de Siq ueira, e 
conseguintemente tambem nulla e insubsistente a doação que dos bens 
da mesma herança fez D. Maria Cantinho Gavião a seus netos, :fi lhos 
da executada, por isso que aquella renuncia, que permittiu a doação, · 
foi feita em fraude de credores , renunciando a executada o direito 
da herança de sua irmã, que falleceu sem descendentes, para o fim 
de poder sua mãe fazer a doaç!o, sendo esta simplesmente uso-fruc
tuaria, por haver passado a segundas nupcias, nos termos da Ord. liv. 
4 · tit. 9r § z.0 , rejeitou por isso os embargos de terceiro senhor e 
possuidor, apresentados pelos menores contra a penhora feita pelo 
exequente em taes bens. 

O que tudo devidamente ponderado, e o mais que consta dos 
autos, .e 
considerando que o pedido de 'nullidade da renuncia e doação 
de fl>. 8or, 842 e 845, sob o fundamento de serem actos pra
ticados em fraude de credores, só poderá ser acceito se fôr con
forme com os preceitos do direito romano, que no Dig. L. 42, 
T. 8 -quae in j1 audem creditorern facta sttnt, zt! restituantur. firma 
as regras que dao ao credor o direito de nullificar os actos de alie
nação praticados pelo devedor para defraudai-o; porqu<1.nto, sendo 
0missa a legislação patria só áquelle direito devemos recorrer: quando 
suas disposições s lo conformes a bôa razã'J, como, muito bem firmou 
a sentença appellada, invocando a lei de r8 de Agosto de 1769 
e Est. da Univ. de Coimbra d~ 28 de Agosto 1772 ; 

Considerando que em face daquel\e d;reito, para dar-se rescisão 
do acto, praticado em fraude de credores, é necessario que co!ll 
elle diminua o devedor o seu patrimonio, não ba?tando que deixe 
de augmeotal-o-non fraudantur credi!(!res, quum qnid non acquirilztr 
a debitore, sed quum ')ptid d• .bonis d iminui!ttr. Dig. L. 5o, T. q, 
fr. 134, de div. ?'eg. jttr. ant. e L. 42, T. 8 fr. 6. 9 ; 

Considerando que esse principio do direito romano niio repugna 
á boa razão, tanto que no Projecto do Cod i,r;o Civil do Dr. A. Coelho 
Rodrigues se acha elle firmado no art. 348-ccnão se considera le
siva aos credores qualquer renuncia que o devedor faça da succes
são, legado ou doaç lo ainda n !o acceitos, nem o de usofructo que 
lhe compita por direito de familiaJJ ; 

Considerando que a renuncia feita pela executada, com assis
t encia de seu !llarido, da herança de sua irmã D. Anna Leopoldina, 
constante da cert. a fi. 8or, n :í o diminuía o seu patrimonio, poi~ 
que aquelle direito nl o augmentava dimínuia a massa de bens per
tencentes ao casal executado, não podendo sobre os bens ela he
rança recahir penhora emquanto vivesse D. Maria Gavião, que por 
força da Ord. L. 4.0 T. 9r, § z0 , tinha o direito de usufruil-os: 
não podendo conseguintemente ser a renuncia considerada em frau
de de credores-- Qui occasione adquirendi non utitur, wm intelligitur 
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alil!nare : veltdi qui lureditatem omittit, attt optioncm infra certum /em
pus datam 7l0tl amplutitttr-Dig. L. so, T. r6, fr. 28; 

Considerando que a Ord. L. 4.0 T. 91 § 2 ° ní:o dá á execu-
. tada a propriedade dos bens da heranr;a de sua finada irmã D. Anna 

Leopoldioa, por ter sua mãe passado a segundas nupcias, porquanto 
não é proprietario quem não póde transmittir a seus herdeiros a 
propriedade, e nn caso da Ord., fallecendo a executada antes de 
sua mãe, aquelles bens nio passariam a seus herdeiros, e sim aos 
herdeiros de sua mãe, tanto aos netos do primeiro matrimonio, como 
aos descendentes do segundo-«e se ao tempo do fallecimento de 
sua mãe, não ficarem fi lhos vivos do primeiro matrímonio, posto que 
fiquem netos, filhos de algum dos ditos filhos, não haverá logar a 
disposição desta lei» diz a mesma Ord. ; distribuindo-se a herança 
per c apita, accriscenta o Sr. Candido Mendes, na nota ; 

Considerando que o caso desta Ord. em relacão ao direito da 
mãe binuba, não é o de usufructo, na accepção jurídica da palavra, 
como. irrefutavel_mente demonstra T. de Freitas, na nota ao art. 966 
da Co11Sol., e s1m de uma propriedade fiduciaria, por isso que o 
irmão do fallecido não transmitte direito algum a seus herdeitos, se 
fallecer antes de sua mãe, como se daria se si tratasse de usufructo, 
na accepção jurídica, sendo elle seu proprietario, durante a vida da 
usnfructuaria; accrescentando ainda a Ord. que ua binuba não po
derá alhear, nem obrigar os ditos bens, e nem o segu::~do marido 
haverá parte da prrpriedade delles lJ ; · 

Considerando que não tem applicação alguma á especie dos 
autos a disposição do art. 494 do Regul. n. 737 de r8so, invocado 
pelo exequente, pois que não se trata de bens do executado, aliena
dos em fraude da execução, demonstrado, como ficou, que a renun
cia da executada não diminuio o seu patrimonio, nem a herança 
nem o direito á ella e nem eram bens que estivessem na massa do 
casal executado, de modo a sobre elles poder recahir penhora ; 

Considerando finalmente, que ainda que fossem nullas a re
nuncia do direito á herança de sua irmã, que fez a executada, e a 
doação dos bens da mesma herança, que fez D. Maria Gavião a 
seus netos, a consequencia seria tornarem ambas á posição jurídica 
que tinham antes destes actos, conforme muito bem julgou a sen
tença appellada, nao sendo possível, nessas condições, recahir penho
ras nesses bens, emquanto for viva D. Maria Gavião: 

Dão provimento á appellação interposta, e reformam a sentença 
appellada de fi . Io6s, para julgar, como julgam, procedentes os 
embargos de terceiro oppostos pelos menores appellantes contra a 
penhora de fi. 828 e seguiutes, nulla e insubsistente a mesma pe
nhora, e em pleno vigor as escriptnras de fls . 8or, 842 e 845, para 
que produzam todos os seus effeitos. Custas pelo appellado. S. Paulo, 
6 de Abril de 1894--Sou~a Lima, presidente.-Cantdo Saraiva.
Pinlteiro Lima.-Rolim. 
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§ 435 

A limitação referida do direito de successão dos as
cendentes só procede: 

1° A·respeito do pae, ou da mãe; e não dos avós que 
ult~riormente se casarem . 

. zo Existindo filho, ou filhos do antecedente casa
mento; ou neto, filho de outro já morto, que concorra 
coi:J;l o tio vivo; e não q~tctndo só existem netos. (171) 

3° Tratando-se · da succéssão do pae a respeito dos 
bens, que o filho morto adquiriu por herança da mãe, 
ou' dos avós maternos. 

4o Tratando-se ela !-iUCcessão ela mãe, a respeito elos 
bens, que o filho morto adquiriu por herança do pae, ou 
do avô .paterno. 

(T. de Freitas, Consolid. das L. L. Civis art. 967 §§ 
1 a 4o; Ord. liv. 4°, tit. 91.) 

Secção 111 
COLLATERAES 

§ 436 
Na falta de descendentes e ascendentes succedem os 

collateraes (Ord. liv. 4 tit. 96, Novella 118, cap. III). 
§ 437 

São chamados em primeiro logar á successão os ir
mãos e irmãs germanos e seus filhos com exclusão dos 
irmãos uterinos e consanguineos; _faltando irmãos e ir
mãs germanos e filhos delles succedem os irmãos e ir
mãs unilateraes, com exclusão dos tios, sem di:fferença 
de bens paternos ou maternos. (172) 

· {17 r) E não quando só existirem netos, ou isto aconteça logo 
ao tempo do fallecimento do filho do primeiro casamento, de quem 
herde o conjuge binubo; ou aconteça antes do fallecimento do con
juge binubo ; ou ao tempo de seu fallecimento. (T. de Freitas, 
Test. e Successões, nota 429 ao § 26o.) · 

. (172) Irmãos getmanos ou bilateraes são os que descendem do 
mesmo pae e mãe; os unilateraes s" o consanguincos e uterinos, os 
primeiros os que têm o mesmo pae e mãe differente, o~ segundos 
os que têm a mesma mãe e pae differente (Boadry- Lacantinerie, 
Précis de Droit Civil, pag. 36, n.0 38). A pre!erencia dos irmãos 



-323-

germanos e filhos destes, que os francezes denominam : jrivilége du 
double liell, é determinada pelas Novellas n 8, cap . III e 84, e ac
ceita na nossa jurisprudencia de modo constante, não existindo pra
xista algum que nf. o julgue subsidiaria a novella rr8, cap. UI (T. 
de Freitas, Test. e Succ., cap. III, § z66, pag. 377; Gouveia Pinto 
cap. 42, § 3° ; Ramalho, Instit. Orpb., § 22 ; Coosolid . das L. L. 
Civis, nóta ao art. 972 ; C. Telles, Dig. Port., liv. II, arts. 871, 
872 e 876 ; C. da Rocha, § 243 ; Per. de Carv., Proc. Orph ., nóta 
7 4; C . Tel!es, Doutrina das Acções, nó ta 242 ; Mello Fre'Íre, Inst. 
de Dir. Civil ,. liv. lii, tit . 83 , § 17; Guerr ., trat. Jl, liv. IV, cap. 
IV, Cap. I, pag . 322, n.os 31, 32 e 34; Borg. Carn., vol. II, pag. 
306, § 197, n° 10.) Esta questão de preferencia de irmãos germanos 
foi :1ssumpto do importante pleito relativamente á heranÇ3 de Dona 
Anna Delphina Villaça de Azevedo, que deu lagar á appellação cível 
n° 459 entre partes appell ante~ o Conselheiro Doutor Joaquim Pedro 
Villaça e outros e appellados D. Fortunata Izaura da Rocha e outros. 
O Conselheiro Duarte de Azevedo advogou a causa por parte dos 
appellados e tratou de combater essa preferencia e magistralmente 
o fez, posto que não pudesse o seu notavel talento alcanç·ar victoria 
no pleito. E' justo que esta nóta contenha o valioso trabalho jurí
dico desse emerito advogado do fóro paulista. Eis o extracto de seu 
memorial na causa, dizendo esse jurisconsulto :-«Os que sustentam 
a opinião de que os irmãos germanos excluem os unilateraes na 
successl10 intestada do irmão defuncto, fundam-se na Ord. liv. 4°, 
tit. 96 princ, pela qual parece-lh es que foi acceita a disposição da 
Nove lia u8, cap. III, de J ustiniano». Não h a outra lei patria que 
se preste a tal intelligencia que infelizmente é a do douto Mello 
Freire e a de alguns outros escriptores modernos citados a pag. 169 
do vol. 43 do Direito, no tra-balho de um talentoso cultor das letras 
jurídicas. Mas a Ord. liv, 4 tit. 96 pr. presta-se a semelhante in
terpretação ? 

Não a autorisam por certo, como se demonstrará, nem a letra 
da Ordenação invocada, nem a disposição de outros textos, nem a 
economia do nosso direito. 

O que a Ord. L. 4.0 tit. 96 pr. diz é, que em falta de descen
dentes e ascendentes do conjuge, que fallecer sem testamento, dará 
o conjuge supervivo partilha aos jJare11tes mais c!tegados do defuncto 
segu1tdo disposição do direito. 

A Ordenação refere- se á disposição do direito romano sómente 
para a contagem dos gráos de parentesco, afim de se verificar quaes 
os parentes mais c!tegados do deftmcto . Poder-se-ia duvidar, se o gráo 
e portanto a proximidade do parentesco, deviam ser apreciados pela 
regra do direito romano, ou se pela do direito canonico ; e a Ord. 
preferia para essa apreciação a regra direito romano. 

Mas para que desta disposição se infira, que acceitou as pres
cripções da Nov . II8 cap. 3° sobre a success~o dos irmãos, é pre
ciso dar-se um salto mortal: A Ord. não se refe~iu á successão dos 
irm:los, e menos disse que na successã.o dos irm'i.os guardar-se-ia o 
direito romano: disse simplesmente, unicamente, que a heranl;a do 
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defuncto sem testamento, que não deixasse descendentes ou ascen
dentes, se devolveria aos parentes que mais chegados foswli segundo 
o Direito ; isto é, estabeleceu a successão elos collateraes pela pro
ximidade do gráo de parentesco, contado pelo systema do direito 
romano. 

Como se póde induzir um sy3tema inteiro de successão, ou 
transportal-o de direito estranho, por uma phrase que tem · sentido 
tão claro e tão limitado, restricto apenas ao modo de contarem-se 
os gráos de parentesco entre collateraes?! 

O argumento, pois, que se deduz da Ord. L. 4.0 tit. 96, para 
concluir- se que a Nov . u8 cap. 3.0 foi acceita por ella, não passa 
de um paralogismo. 

Bem longe de haver a Ord. L . 4.0 tit. 96 pr . adoptado a dis
posição da Nov. u8 cap. 3. 0

, derogou-a em um ponto, e é anthi
tetica com ella em outro. 

Assim que, a novella admittia os irmãos germanos á successão 
do irmão defuncto conjunctamente com os ascendentes ; em quanto 
que Ord. citada não tolera essa concurrencia, e exclue os irmãos, 
como já o havia disposto a Ord. L. 4· 0 tit. 9 I pr. e § I. 0 -onde 
houver ascmdentes não herdará o irm ]o. 

A Nov. preferia os sobrinhos de irmãos germanos, posto que 
lu:rdeiros do terceiro grdo, aos irmãos unilateraes, que o são do se
gundo; emquanto que a Ord. L. 4.0 tit. 96 pr. não admitte tal 
preferencia, porque devolve a herança aos parentes mais chegados 
do defuncto. 

Conseguintemente o disposto no cap. 3.0 da Nov. II8 é repu
gnante com a legislação patria, e com o regimen da success:io esta
belecido por ella de modo completo, sem remissôes ao direito ro
mano. 

Nem, sob este aspecto, poder-se-ia conformar a phisionomia do 
direito romano com a do direito patrio. 

O parentesco civil\ romano· fundava-se no poder paterno, e este 
no casamento. Fóra do casamento os filhos não tinham pae, nem 
eram parentes entre si-Inst. L . 3. 0 cap. 5. 0 § 4°, fr . 4. 0 § 2 . 0 

Dig. dt grad. Foram considerados apenas parentes de sua m~ e, e 
isto mesmo por effeito de uma bonotum possessio dos pretores, e pelo 
senatusconsulto Orphitiano - Inst. L. 3 .0 , cap. 4.0 . 

Ora, posto que frouxos os laços de agnação ao tempo de Jus
tiniano, a tradição do d ireito os manteve em um resquício da fa
mília civil romana; e os filhos provenientes do casamento, que eram 
no antigo direito os unicos pareqtes civis dos pais e entre si, ficaram 
ainda os principaes parente;s e herdeiros. Eis ahi por que a Novella 
II81 que na intelligencia de Vinnius só tratou da successão legitima 
(Inst. L . 3.0 cap. 5.0 pag. 539 r.a col.) preferiu os irm:ios germa
nos. e os chamou á successão em concurrencia com os ascendentes 
do 'defuncto, excluindo os irmãos unilateraes, ainda mesmo que só 
exi~tissem sobrinhos filhos de irmãos germanos. 

Mas no direito patrio, em que nunca foi admittido o instituto 
da agnação civil, e em que a família fundou-se sempre nos vínculos 
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naturaes do sangue, nenhuma razão jurídica houve nunca para que 
o irmão germano fosse preferido aos outros, especialmente aos ute
rinos. 

Este conceito não é uma simples conjectura. Além da disposição 
clara da Ord. L. 4.0 tit. 96 pr., que estabelece a vocação dos col
lateraes pela proximidade do grão, e que por tanto, em vez de fa
vorecer as distincções da novella de J ustiniano, repelle-as abertamente, 
visto como todos os irm:ios são parentes do mesmo gráo, e do gráo 
collateral mais proximo; além daquella disposição, e da Ord. L. 4. 0 

tit. 93 é expressa em chamar indistinctamente todos os .fi!lzos da mãe 
tO?It?'tUm á successão do irmão defuncto-succeder-lhe-lta e o lterdará 
seu irm:. o, ..fillw de sua mãe- os irmãos possam entre si succeder ab 
infestado, ainda que descendam (e por força de maior razão se não 
descenderem) de damnado e pzmivel coito por linlta de m ie con}lmctos. 

Esta Ordenação, que Barboza diz deduzida dos fr. 2. 0 e 4.0 · 

Dig. u11de cognati, os quaes expressamente consagram a successão 
reciproca dos irmãos uterinos oriundos de união casual, foi sempre 
considerada pelos nossos praxistas como o assento da successão dos 
irmãos maternos, e entendida do modo mais geral. 

Assim Pegas, de Spuriis, glosa s.a n. 8, ensina que a Ord. es
tende-se ao c1so de ser um irmão legitimo e outro espurio, pois que 
entre ambos dá-se success lo mutua em vista da letra da lei-mc
ceder-llu-lta seu irm,í o, jilleo de sua m :e. 

Guerreiro, Tr. 2 . 0 L. 4.0 cap. 2.0 ns. rs e r8 diz que os ir
mlios uterinos sucudem entre si reciprocamente, ainda que UllS sejam 
naturau e outros legítimos. 

No Rep. das Ords. vb.-irmãos de danmado coito-està conden
sada a doutrina, de que os irmãos uterinos, succedem mtre si reci
procamente, com o fundamento especial de que a Ord. L. 4.<> tit. 
93-dispõe em favor dos itmãos maler11os. 

No Codigo Philippino, tratando-se desta Ord., observa-se que
a ordenação nãO distingue se o irm5:o uterino é legitimo ou illegi
timo, col/oca a todos 110 mesmo pé pata herdarem entre si; e com 
a -auctoridade de muitos autores conclae- ?tO direito patrio é corrmte 
a doutrina de que os irmãos uterinos, legitimas ou tzaturaes, succedem 
uns aos outros. 

Sua exc. em sua annotaç.io escripta no memorial por nós rece
bido como Julgador, nos disse: «Só á Ord., Liv. 4.0 , Tit. 9.6 pr., 
seria possível entender-se que a Novella II8, Cap. III, foi 3;cceita 
no direito patrio, nunca ao .final da Ord., Liv. 4.0

, Tit. 93, que 
trata de especie differente. A Ord. citada, Liv. 4.0

, Tit. 93, dis
pondo sobre os filhos de coito damnado e punível, a que o pae ott 
m:Je não póde succeder, e estabelecendo a successão indistincta de 
irmãos uterinos, conclue : -quanto á successão daquelles que, posto 
que sejam de illicito coito, 11ão é pJrém damnado nem punível, guar
dar-se-á o que por nossas ordenações e direito commum é determinado. 
E' evidente, diz s. exc., que este final se refere-se á successã.o dos 
filhos naturaes, ou á successão pelos paes, regulada pelas Ordd., 
Livro 4.0 , Tit. 91, Tit. 92 e Tít. 93 princ. (a contrario sensu) no 
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dire1to patrio, e na Justit., Liv. III, T1t. 3.0 ; no direito commum, 
- Borges Carn., 2.0 volume, S§ 198 n. 1. Não tem nada de com
muro com a successão dos irmãos, da qual a Ord. já havia falladOl> . 
Ha um outro memorial de s. exc. digno de ser lido. O Tribunal 
de Justiça, porém, sustentou na causa a preferencia dos irmãos 
germanos e filhos destes na successão collateral, precedendo os ute
rinos, e transcrevemos os accordams publicados na ccGazeta J uridi
ca do Estado», Vol. 14, n. 3· anno nr, pags. 164 a 166 e I67 a 
!69, tendo sido nós o relator do primeiro. 

r.0 ACCORDAO 

Accordam em Tribunal : Que vistos, relatados e discutidos 
estes autos de appellação cível entre partes appellantes o Conse
·lheiro Joaquim Pedro Villaça e outros e appelladas D. Fortunata 
Izaura da Rocha, viuva do Desembargador Doutor Antonio Candi
do da Rocha, e Dona Elisa Augusta da Maia, viuva do Capitão 
Francisco Felippe da Maia, dão provimento á appellação interposta 
da sentença de fi . 85 v. a fi. 88 v., para reformar, como refor
mam, julgando, como julgam, improcedente á acção ordin3.ria pro
posta pelas appelladas com o fim de ser admittidas como her
deiras no inventario dos bens da finada Dona Delphina Villaça de 
Azevedo e contempladas em partilhas ; porquanto, fendo a inven
tari;J.da, em 1892, fallecido sem testamento, sem herdeiro> descen
dentes e ascendentes na ordem da successão ab intestato, collateral, 
seus herdeiros são os appellantes, irmão e filhos de irmão germa
no da referida Dona Anna Delphina Villaça de Azevedo, e bem 
excluídas foram as appelladas do inventario e parti lhas como irmãs 
uterinas; succedendo, na terceira ordem de success":o, os collate
raes em primeiro lagar, os irmãos e irmãs gemanas e os filhos dos 
predefuntos pelo direito de representação ; saccedendo em segundo 
lagar, pela mesma fórma, os unilateraes e seus filhos, e na falta 
de irmãos e sobrinhos succedenllo, em terceiro Jogar, os parentes 
mais proximos em gràu com o defunto, ou seja um ou muitos, sem 
differença de sexo, edade ou linha, como é expresso na,s Novellas 
84 e 118, sempre seguidas em nosso direito consuetudinario, como 
o attestam Teixeira de Freitas na nota 43, em seu tratado das sue
cessões, pag. 438 ; a opinião unanime dos praxistas e praxe de 
julgar, melhor interprete das leis ; sendo em materia de successão 
applicavel o Direito Romano como subsidiaria, como determina a 
Ord., Liv. 4. 0 , Tit. 96, que dispõe: e fallecendo sem testamento se a 
dará (succcssüo) aos panutes mais e/legados do defunto, segundo dis
posição de dtreito, referindo-se ao Direito Romano constituído em 
seu ultimo tempo (Borg. Carneiro, Liv. I, Tit. 18, § 6x-Codigo 
Phlipino, pag. 955, nota 6.a, e Coelho da Rocha, S 355). 

Essa prerogativa de preferencia dos irmãos germanos e fi lhos 
destes sobre irmãos uterinos é uma excepção á regra geral dag 
successões que as defere a todos os pareotes do defunto que estão 
po mais proximo gràu, como diz Pothier, vol. 8.0 ; cap. 2. 0 , art. r. 0 , 
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sec~ão 3.a, § 5.0 , pag. g6, não procedendo o argumento da sentença 
appellada, baseado no capitulo 4. 0 da citada Novella 118, dispo
sição posterior ao capitulo terceiro que, affastando-se da regra, ex
cepcionalmente dispõe: -3i o defuüto não deixar. 'descendeates nem 
ascendentes, sejam chamados á herança em primeiro logar, os ir
mãos e irmãs germanas, em segundo logar, em falta de filhos de 
irmãos germanos, os irmãos unilateraes, quer consanguineos, quer 
uterinos-qui ex uno parente con:functi stmf d~Jtmcto, siz1:: per patrcm 
solum sive por matnm-e em terceiro logar os parentes mais pro
ximos, diz o cap. IV, em gràa com o defunto, sem attençãó .á 
prerogativa de sexo, edade e de serem parentes paternos ou maternos. 

A Novella 84 o mesmo dispõe, e dizendo : non facial lu:sitare 
mJturae varie/as. 

Nem se diga que as Novellas citadas não devem ser acceitas 
como contrarias á boa razão, quando eguaes disposições foram re
cebidas em paizes cultos, e quando essa desegualdade de Íl'm:ios 
de diversos leitos se mostra nas leis daquelles paizes, que mesmo 
outorgam a metade dos quinhões aos irmãos conjunctos p·or um 
lado só e em dobrada parte aos coojunctos por ambos os lados ou 
germanos, como se vê nos artigos 7 40 do Codigo Civil Italiano e 
:z.ooi do Codigo Civil Portuguez. 

Não procede tambem o argumento da Ord., liv. 4. 0 , tit. 93, 
que se refere á successão de irm:ios de punível e damnado .coito, 
sem applicaçãc à especie dos autos, não tendo as autoras, como 
confessam, devido à legitimidade da filiação dos appellantes, a pre
sumpção legal que nasce do facto das justas nupcias (pater est 
quem ;itxlae nuptiae demonstrant ), provando-se dus autos que .os 
appellantes Conselheiro Joaquim Pedro Villaçl, a inventariada e 
Luiz Gonzaga Villaça nasceram na constancia do casamento do al
feres Manoel José Villaça e D. Maria Ignacia do Carmo, tendo as 
appelladas nascido depois do obito daquelle com esta e na viuvez 
desta com filhos naturaes, vendo-se dos autos que aquelles esposos 
sempre viveram e cohabitaram juntos na melhor harmonia, e tendo 
o alferes Manoel José Villaça, no testamento de fi. 45, confirmado 
a legitimidade dos appellantes como seus filhos, nomeado sua mu
lher tutora e ainda testamenteira de seus bens. Julgando, como 
julgam, improcedente a acç.'io, reformam a sentença appellada, 
condemnando as autoras nas custas em proporção. 

S. Paulo, n de Agosto de I8g4.-Souza Lima, presidente.
Ferreira Alves.-Olivein Ribeiro.-Pinheiro Lima. 

2. 0 ACCORDAO 

Accordam em Tribunal : Que vistos e relatados estes autos cí
veis, como embargante Dona Fortunata Isaura da Rocha e embar
gados o dr. Joaquim Pedro Villaça e Luiz Gonzaga Villaça, este já 
fallecido e representado por seus filhos, e depois de disculida e pon
derada a materia articulada nos embargos de fi., oppostos ao Ac
cordam de fi . II81 e considerando: 
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Que ficou provado nos autos que os embargados e a finada 
Dona Anna Delfina Villaça d'Azevedo eram irmãos germanos e filhos 
legítimos do Alferes Manoel José Villaça e Dona Maria Ignacia do 
Carmo Villaça, não só porque foram concebidos e n:!scidos na cons
tancia do matrimonio, tendo por conseguinte em seu favor a pre
sthnpção de direito-is pater est, quem justae nuptiae demonstrant,
a.Ssim tambem porque a sua filiação legitima ficou expressamente 
declarada por seu pae, em testamento solemne, juuto por certidão 
á fi . 45, não sendo licito, n'este caso, a impugnação da legitimidade 
por nenhuma outra pessoa, como doutrina Correia Telles. Dig. Port. 
vol. 2.0 , art. 461: 

Que mostra-se egualmente dos autos que a embargante e a sua 
irmã Dona Elisa Augusta da Maia, são filhas naturaes da mencionada 
D. Maria Ignacia Villaça, concebidas e nascidas quando esta se achava 
em estado de viuvez, facto confessado pelas partes ; 

Que tendo fallecido nesta capital a referida Dona Anna Delfina 
Villaça de Azevedo em 21 de Dezembro de 1892, sem herdeiros 
ascendentes nem descendentes e ab intestat 1, e tendo de se proceder, 
na fórma da lei, ao inventano e partilhas de seus bens com os her
deiros collateraes, o respectivo Juiz, logo depois das primeiras de
clarac;ões do inventariante, ordenou em despacho que fossem excluídas 
as irmãs uterinas, em virtude de expressa determinação de l€:i, sendo 
esta uma questão de direito, que presume-se sempre certo e sabido, 
e uma prejudicial que deveria ser resolvida no inventario ; 

Que esta decisão foi confirmada em recurso de aggravo, por 
accordam una!lime d'este Tribunal (ut. fi . 43), em consequencia do 
que a embargante e sua irmã intentaram a presente acção ordinaria 
de petição de herança ; 

Que as Autoras invocam como o principal fundamento do pe
dido a Ord. L. 4, T. 93, mas sem <!-pplicação ao ponto em con
troversia, porquanto, quer em sua rubrica, quer em seu contexto 
refere-se exclusiv<.mente á herança deixada por filho de coito dam
nado ou punível, e para esse caso determina que succedam os irmãos 
ainda que de coito damnado, com tanto qué sejam irmãos uterinos; 

Que para ser applicavel a citada Ord. seria indispensavel que 
ficasse provado o que se allegou mais de urna vez, que Autora da 
herança, Dona Anna Delfina d'Azevedo Villaça, era filha de coito 
illegitimo e punível, na qualidade de filha adulterina, quando o con
trario ficou demonstrado pelas razões acima expendidas ; 

Que conforme a jurisprudencia uniforme e a opinião corrente 
dos escriptores, o assumpto da materia encontra-se na Ord., L. 4, 
't. 96, dispondo que morrendo alguem sem testamento, sem des
cendentes ou ascendentes- udarà partição aos parentes mais chegados 
d0 •defunto, segundo disposição de Direito»,-reportando-se o legis
lador ao Direito Romano (Almeida e· Souza, notas a Mello, vol. 3.0·, 

tom. 8, § 17); -
Que pela litteral disposição d'esta Ord. verifica-se que não se 

refere ao Direito Romano, como procuram sustentar as Autoras, 
unicamente para o effeito de contar-se o gràu de parentesco co !la-
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teral e excluindo o Direito Canonico e não para dar preferencia aos 
irmãos germanos, e quando fosse admissivel semelhante interpretação, 
não havendo disposiç:io de lei patria para resolver a especie dos 
autos, a consequencia seria que trata-se de um caso omisso, e então 
rege e tem força de lei o mesmo Direito Romano, como subsidiaria, 
sendo fundado em boa razão (lei de 28 de Agosto de 1772) ; 

Que todos os escriptores s1o accordes em applicar a Novella 
u8, cap. 3.0 , em face da citada Ord., liv. 4.0 , tit. 96, sendo bas
tante lembrar, em Portugal ; Mello Freire (Inst. juris civilis, liv. 3. 0 , 

tom . 8, § q), no Brazii, Teixeira de Freitas (Consolidação das Leis 
Civis. art. 972, Ord., liv. 4), autoridades estas de reconhecido valor 
e profundamente versadas nas origens do nosso direi to ; 

Que a- Novella 1 r8, cap. 3.0 , é expressa e terminante, nem 
admitte duvidas quanto ao ponto em litígio e decretando : si o dc!
funto não deixar descendentes nem ascendentes, chamamos em pri
meiro logar os irmãos nascidos do mesmo pae e da mesma mãe
uSi igitur defunétus mque descendentes reliquerit, primos ad lteredi
tatem vocamus fratres et sorores ex eodem patn et ex eadem matre 
nafOSD j 

Que, finalmente, não se póde julgar contrario à boa razão ter 
Justiniano, na referida Novella, considerado o duplicado vinculo que 
liga os irmãos germanos, como penhor da mais viva a/feição, e pre
sumindo, talvez, que elles si testassem, se instituiriam reciprocamente, 
com preferencia aos unilateraes, disposição esta acceita nos codigos 
modernos de nações civilisadas, como seja o da Prussia, e que não 
se fundam em superstições e costumes peculiares ao povo romano 
(Dias Ferreira. Commentario ao art. 2005 do Cod. Civil Portuguez); 

Com estes fundamentos e o mais que dos autos consta' regeitam 
os embargos de fi . 122, por sua improcedencia e confirmam o ac
cordam embargado, que reformou a sentença appellada: pagas as 
custas pela embargante. 

S. Paulo, 2 r de Agosto de r 89 5. 
Souza Lima, presidente - Brotéro - Pi11lteiro L ima - Ferreira Al

ves-Ignacio Arruda-Xavier de Toledo. 
Transcrevemos o importante Aresto do Tribunal de Appellação 

do Estado da Bahia, extrahido do Direito, vol. 70 n° 3, pags. 354 
a 36o, sobre a materia da successão deferida aos irmãos . 

Por direito civil brasileiro, da mesma 
sorte que por direito civil romano, não 
existindo descendentes, e nem ascendentes, 
a successão ab intestato defere-se aos irmãos 
e irmãs aermanas do de cujus, ou, na falta 
de uns e

0 

de outros, aos respectivos filhos. 
- Só na carencia d'aquelles e destes, 

transmitte-se a herança aos irmãos unilate
raes, sem distincção entre uterinos e consan
guineos. 

- Legislação comparada a respeito. 
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O dispositivo do art. 386 do Decreto 
federal n. 848 , de II de Outubro de 1890, 
refere-se exclusivamente ás causas da com-
petencia da justiça federal. , 

- Em relação a estas, no tocante par
ticularmente ao processo, prevalecem, como 
fontes subsidiarias, nas omissões do citado 
Decreto, em primeiro log,ar, as antigas le~s 
processuaes não. sendo contrarias às dispo
sições e espírito do mesmo decreto, e em 
segundo logar, os estatutos qos. povos cultos, 
especialmente os que regem .as .relações 
jurídicas na Republica dos Estados-Unidos 
da Ameríca do Norte, e os casos da com-
77ton law e equity . 

-Fóra da esphera processual, esses 
estatutos e casos sómente são applicaveis ás 
especies não reguladas pela legislação patria 
e em relação as quaes fôr, egualmente, 
falha ou omissa a respectiva jurisprudencia. 

APPELLAÇAO CIVEL 

Appellantes-D. Ame/ia Olympia de! Moura, e outra. 
Appellado- Olympio Affonso de Moura. 

Tribunal de Appellação do Estado da Bahia 

ARESTO 

Vistos e examinados os presentes autos, em que o embargante, 
Leopoldo Benicio de Cotias Brandão, pretende a revogação do aresto 
de fi. 8z v., confirmativo da sentença de fi. 6z, para o effeito de 
ser havido por herdeiro legitimo do inventariado, Olympio Affonso 
de Moura, e em consequencia, reconhecer-se-lhe o· direito, que ai
lega caber-lhe, de exercer o cargo de inventariante do acervo inventa
riado- cargo de que fôra destituido pelo juiz de Ia instancia; e, 

Considerando que se acha provado, tanto quanto se faz mister 
para o caso, que o inventariado : 

1. 0 , falleceu, nesta cidade, sem deixar testamento ; e, 
z. 0 , sendo, de facto, irmão .germano ou bilateral das embar

gadas, o era simplesmente uterino do embargante ; 
Considerando que, no caso de copcurrencia de irmãos germa

nos com unilateraes, não provê a lei brazileira explicitamente sobre 
a successão hereditaria legitima ou a/J intestato do irmão prede
functo; 

Mas, 
Considerando que é princ1p10 corrente que, nos casos omis

sos na legislação patria, prevalecem, co.no fontes subsidiarias desta, 
para a solução das especies comprehendidas na esphera jurídico 
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civil em geral e submettida á apreciação jurisdiccional dos juizes e 
tribunaes : 

I. 0 , o direito consuetudinario nacional, popular ou scientifico ; 
2. 0 , as leis justinianas, urna vez que as respectivas disposições 

não se fundem em razões peculiares ao povo romano e, outrosim, 
se compadeçam com a boa razão,-não aferida esta por princípios 
jurídicos abstractos e absolutos, mas apurada, concretamente, pelo 
uso ou costume dos povos cultos hodiernos (Ord., liv. 3, tit. 64 pr.; 
Lei de 16 de Agosto de 1769, §§ 9 e 14; e Lei de 28 de Agosto 
de 1772, liv. 2, tit. 5, cap. 2, § 8 e seguintes) ; 

Ora, 
Considerando que, si, de conformidade com a Ord ., liv. 3, tit . 

94 e tit. 96 pr., e Assento de r6 de Fevereiro de q68 (resposta 
ao 1.0 quesito), os irmãos unilateraes, na falta de descendentes do 
irm:lo predefuncto, succedem-lhe ab i11testato, isso todavia, de ac
cordo com a primeira das indicadas fontes, só tem logar na ca
rencia absoluta de irml os germanos, ou de filhos destes (os quaes, 
nos termos de direito, herdam por beneficio de representação) ; 
sendo que, na hypothese contraria, quer sejam consanguineos, quer 
uterinos, são os ditos unilateraes absolutamente ex~luidos da he
rança, que, toda, se defere aos germanos ou, na sua falta, aos 
respectivos filhos, nos termos preexpostos ; 

Effectivamente, 

Considerando que tal doutrina, com a qual não collide dis
positivo algum de direito escripto nacional, tem sido constante e 
ininterruptamente praticada entre nós desde tempo excedente de 
um seculo, como o attestam praxistas e escriptores de direito civil 
(Guerreiro, De 1mmeris ;itdiâ s orphanorum opus, 2. 0 T rat, li v. 4, 
cap. 1. 0 ; Mello Freire, Iustitutiones juris civilis lusilani, Li v. 3, t it. 
8 .0

, § 17; Gcuveia Pinto, Tratado t egular e pratico dos testa•nen
tos e successões, ed. de Freitas, § 269, nota 437 ; Pereira de Car
valho, Primàras li?llzas sf!bre o processo orphanologico, nota 74 ; 
Correia Telles, Digesto portuguez, tom. II, ns. 864 e 87 r ; Coelho 
da Rocha, Instituições de Dit·eito Civil Portuguez, § 343 ; Luiz Tei
xeira, Curso de direito civil, pag. 519; Trigo de Loureiro, Iizsti
tuiç -es de direito civil brazilet"ro, § 458 ; Teixeira de Freitas, Con
solidaç]o das Leis Ovis, 3·a ed., nota 24 ao art. 972, pag. 577 ; 
Ramalho, Instituições Orp!tanologicas. § 22); 

Considerando que, si similhante pratica preenche os requisitos 
da diuturnidade secular e não desconforrnidade com a legislaç 1o 
nacional, não deixa de satisfazer igualmente a conrlição outra que, 
de conformidade cum o § 14 de precitada lei de I 8 de Agorto de 
q6o, se faz mister concorra com as duas indicadas para que os 
estylos e costumes entre nós, revestindo o caracter de verdadeiro 
direito consuetudinario, se considerem subsidiarias da lei escripta, :1. 

a saber, o seu não desaccordo com a boa razão, aferida pelo uso 
moderno, nos termos já expostos ; 

Realmente, 
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Considerando q'ue além de ter prevalecido sempre, na juris
prudencia patria, o principio da exclusão dos irmiios unilateraes da 
herança ab intesiato do irmão ·predefuncto, quando em concurren
cia com os irmãos vermanos, elle se achava, até essa epocha assaz 
recente, consignado em codigos civis, qual o Albertina (art. 939), 
vigente em paizes, como a Italia, dos de mais apurada cultma 
mental, sobretudo na esphera da jurisprudencia, e ainda na actua
lidade vigora não somente nos paizes de direito commum da cul
tissima Allemanha, como a Baviera (Landrec!tt bav., UI, r2), o 
Wurtemberg (Landrecld wurt. IV, 20), e os grãos ducados de 01-
demburgo (Leis de 24 de Abril de r873 e ro de Janeiro de r873) 
e Baden (Lehr, T1·aité de droit civil germanique, vol. II, ns. 1441 
e I445· sinão tambem nos estados regidos pela legistação prussiana 
(Landreclzt ptuss. II, §§ 492 e 498, e III, §§ 31 e seguintes) e no can
tão de Friburgo, da Republlca helvetica (G. Lardy, Les legislations 
civiles des ca11tons suisses en matiere de tutele, de régime matrimonial, 
quant aux bims, et de succession, pag. 8r); 

Demais disso, 
Considerando que o citado principio já era consagrado pela 

Nove/la ll8, que E. Cimbale denomina «monumento perenne da 
sabedoria jurídica)) (La nuova fase de dú·itftJ civile, 2. a ed., pag. 
222) e de cujos dispositivos nenhum se póde considerar peculiari
dade da civilisação romana ou essencialmente incompatível com os 
principios-scientificamente adoptaveis ou não-concretizados na 
maioria das legislações hodiernas ; 

Com effeito, 
Considerando que a citada Novel/a, que firmou definitivamente 

a victoria dos vínculos de parentesco natural sobre a ficç:lo civil 
dos laços agnaticios, ~statuio que, na falta de descendentes ou as
cendentes, a successão ab intestato seria deferida aos irmãos e ir
m5s bilateraes e que só na carencia destes ou dos .ftllzos que o ?'e
presentassem, se devolyeria aos unilateraes, sem distincção entre os 
consanguineos e os ulterinos : -Si igi!ut defunctus neque descendentes 
1zeque asundentes reliquerit, primos, ad lzereditatem vocamus frafres et 
sorores ex EODEM PATRE ET EX EADEM MATREM natos, quos etia,m 
a.tm patribus ad lzereditatem vocavimus. HIS AUTEM NON EXISTEN

TIBUS in secundo ordine illos fratres ad lureditatem vocamus qui EX 

UNO PARENTE co11;'unti sunt dejuncto, sive pe:r patrem solum sü;e per 
nzatrem (precitada Nove/la, cap. UI); 

Nas condições indicadas, 
Considerando que se póde deixar de ter o exposto principiO

funrlado na dupla auctorídade do direito consuetudínario nacional 
e da legislação romana-como norma reguladora de materia con
troversa, para, julgando-se as embargadas na qualidade de irmãs 
germanas do inventariado, unicas he.rdeiras deste, haver-se o em
bargante por carecedor do direito, de qualquer modo, á respectiva 
herança; 

Considerando que é certo que o embargante allegou : 
-de um lado, que cw art. 386 do Decreto federal n. 848, de 
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II de Outubro de r8go, estabelecendo que f<Constltumam legisla
çío subsidiaria, em casos omissos, as antigas leis do processo cri
minal, não sendo contrarias tts di sposiçi)es e espírito dv citado De
creton, determinou, ao mesmo tempo, que <!OS est,ztutos dos povos 
cultos, e especialmente os que regem as relações juríd icas da Re
publica dos Estados Unidos da America do Norte, e os casos da 
C011t71lon law and eq~tity seriam tambem subsidiarias da jurispruden
cia e processo federal>J ; e,-de outro lado, que os Codigos civis das 
nações cultas modernas effectivamente reconhecem aos irm:ios um
lateraes o direito de concorrerem com os irmãos germanos á sue
cessão legi tima do irmão predefuncto, si bem que dêem aos se
gundos uma quota dupla. da que cabe aos primeiros»; 

Mas, 
Considerando, quanto á primeira allegaç:io, que, relativa , como 

é, exclusivamente, ao direito judiciario federal que foi o instituído 
pelo precitado decreto, nenhuma applicaç1o tem à especie o citado 
dispositivo; sendo que o que evidencia o seu contexto é : 

r .0 , que, em relaçã0 esp~cialmente ao processo federal, regulado 
na Parte segunda daqut!le acto - cujos dispositivos são a reproducçã.o, 
com dtminutas mudan~as substanciaes, assim na esphera criminal 
como na civil e commercial, das disposições correspondentes da 
anterior legislação- não fez o legislador outra causa mais do que 
collocar essa legislação no primeiro plano, como fonte subsidiaria 
do novo direito ; e 

z.0 , que sómente na hypothese de lacunas della, quanto as nor
mas reguladoras do jJ?ocrsso federal, ou na de faltas ou omissõts na 
jurisprudmcia, em relaç3o a qualquer especie jurídica das da com
petencia da justiça tarnbem f ederal-a que se refere a Parte pri
meira do precitado decreto-foi que teve este em mira dar, como 
effectivamente deu, aos estatJttos e casos a que allude, o caracter de 
fonte subsidiaria dos ditos processo e jurisprudencia : 

Mas. 
Considerando que, ainda quando o citado dispositivo não enten·

desse, exclusivamente, como entende, tanto na parte attinente às 
normas prccessuaes como na relativa á jurisprudencia, com os feitos 
submettidos á justiça federal, ou dada a hypothese que a esta in
cumbisse a resoluç.lo do caso sujeito a julgamenro, em nada apro
veitaria ao embargante o precitado dispositivo; porquanto, si não 
existe em nossa legislação preceito explicito sobre a hypothese su
jeita, não é, todavia, omissa sobre ella a jurisprudencia nacional: 

Antes, 
Considerando que, conforme já ficou ponderado, a respeito provê 

o direito não escripto, formado pelos costumes e estylos de julgar, 
sob a base do direi to romano; costumes e estylos esses , cuja cons
tancia e uniformidade contrastam notavelmente com a diversidade 
dos regimens adaptados pelas legislações estrangeiras no tocante ao 
assumpto ; 

Considerando que, afim de evidenciar que, de feito, estas se 
não caracterizam pela uniformidade presupposta pelo embargante na 
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segunda allegaçâo, e em que elle se baseou para sustentar a appli- , 
cabilidade dos respectivos preceitos ao caso controverso, basta ad
vertir, para n5o fallar dos codigos que se filiam no systema justi· 
ÇJÍano, nem ir além das legislações a que se refere o embargante-

I Que a ingleza é peculiarissima el\.1 relação a tudo quanto 
entende com a materia hereditaria, quer testamentaria, quer ab in
testato, e seus dispositivos em relação ú propria especie sujeita, 
variam mais ou menoc; profundamente, conforme se trate da sue
cessão da propriedade mobiliaria ou da immobiliaria, sendo que no 
caso desta, faltando os descendentes e o pae do de CUJits, succe
dem, em primeiro Jogar, os irmãos germanos e seus descendentes, 
confórme a ordem do nascimento, e, em segundo logar as irmãs 
tambem germanas, e sua descendencia, com absoluta exclusão dos 
unilateraes (lzaif blood), dos quaes, aliàs, só os cor.sanguineos se 
classificam immediatamente depois daquelles, vindo os uterinos a 
occupar uma das mais remotas classes na ordem dos successores 
(LEHR, Elements de droit civil a11.glr;ús, Liv. 4, secc. 2, cap. 1, si
gn~nter n. g88) i 

li Que, no tocante ao direito da União Norte Americana, 
posto houvesse esta herriarlo da antiga metropole, como norma re
guladora das relações jurirlico-orivadas em geral, o direito costtr
meiro ou common law (exceptuada, ainda assim, a Luziania, cuja 
legislação civil se modela pelas leis franceza e hespanhola), é certo, 
todavia, que os diversos eotados federados adoptaram n0 tocante ao 
direito successorio (como em relação . a tantas outras materias) nor 
mas mais ou menos diversas das da lei inF?;leza i diversidade q1,1e se 
manifesta-desde a propria liberdade testamentaria (que na federa
ção norte americana não està sujeita aos limites que lhe põe o di
reito inglez, aliás, de todos os da Europa, aquelle que adoptou o 
systema mais radical a respeito) e a ausencia ele distincção entre 
bens moveis e immov('( is (ausencia que é, egualmente, absoluta, ao 
menos na mór parte dos Estados) - até a especie que se centro
verte em relação á qual as legislações estaduaes diversificam mais 
ou menos essencialmente, havendo estados cujas leis a respeito se 
approximam da ingleza e outros cujos codigos della se afastam 
completamente ; Kent, n. 404) ; 

III Que o Codigo Napoleão (com o qual, nesta parte, se 
accorda o Codigo Austriaco;-art. 730 e 737), estabelecendo que 
toda herança devolvida aos descendentes ou col!ateraes se divide em 
duas partes eguaes, das quaes uma ficará pertencendo aos parentes 
da linha paterna e a outra aos da linha materna (art. 7 33), pres
creve que os germanos tomarão parte em ambas as linhas e os 
consanguineos e uterinos somente na propria linha (art. 752); 

IV Finalmeute, que os Codigos Portuguez (zoor) e Hespa
nhol (art .. ro3) dispõem, no tocante á especie, ,de mo':!o diverso do 
Codigo Francez das legisla 1~ ões supracitadas, sendo, dos a que se 
retere o embargante, os uoicos que effectivamente adaptaram o re
gimen que o mesmo embargante pretende prevaleça em ·relação ao 



-335-

§ 438 

Os irmãos, quer g·ermanos, quer unilateraes succedem 
in capita e os sobrinhos, filhos de uns e de outros, sem
pre in sti1')Jes pelo direito de representação, ou concorram 
sós ou com tio vivo. (Ramalho, Inst. Orph., § 22, Per de 
Carv. § 33 e nota 76 ; T. de Freitas, nota 1.3 ao art. 972; 
Correia Telles, Dig. Port., li v. II, · arts. 869 a 870 e 873 
a 876; Coelho da Rocha, § 343 e nota; Gouveia Pinto, 
ca p. 42, § 3. (173). 

caso, e que f)i egutlmente abraçado p~lo Codi5o Italiano (art. 
741 ), pelo do reino Saxonio (art. 203), etc., a saber, que, na falta de 
descendencia e ascendencia do de cujus, ser.ío admittidos iodistin
ctamente à respectiva successão ab intestato os irmíos. uoilateraes 
e os irmãos g;!rmanos, herdando os primeiros a metade da quota que 
cabe aos segundos: 

Em face do exposto, julgo improcedentes os embargos oppos
tos, afim de confi rmar, como confirmo, o aresto embargado, para 
o dfeito de ser mantida no cargo de inventariante do acervo in
ventariado, com exc.lus5o do embargante, a quem não reconheço 
direito algum hereditario em relação ao mesmo acervo, a embar
gada, D. Amelia Olympia de Moura. 

Custas pelo embargante. 
Bahia e Tribunal de Appellaç ~ o, em 25 de OutuLro de 1895. 

-Salvador Pites, presidente.-Firmi11o L. de Castro. 

A regra da preferencia dos irmãos bilateraes aos unilateraes 
estende-se aos irmãos havidos do casamento putativo e aos legiti
mados por subsequente casamento tLobão, Notas a Mello, liv. III, 
tit. VIII, § q, n. r). Por direito de representação dos paes pre
defunctos os filhos dos bilateraes excluem aos tios uni lateraes (No
vella I I 8, cap. III ; Guerr., Trat. II, li v. IV, cap. I, vol. li, pag. 
332, n. 34)· Em França os irmãos uterinos e consanguineos não são 
excluídos pelos germanos, tendo sido nesse paiz revogado o privi
legio do double lim, tomam parte em sua linha e os germanos em 
duas linhas. Na Italia e Portugal (Cod. Civil Port., art. 2001, e 
Italiano, arts. 740 e 741), herdam conjunctamente, tendo os ger
manos dobrada parte. O projecto do Cod. Civil do Brazil, de Coe
lho Rodrigues, dá direito aos uterinos e consanguineos á metade do 
quinhão feito ao irmão germano. 

(1 7 3) No caso de concorrerem á successão somente sobrinhos 
filhos de diversos irmãos do defunto, sem concorrer irmão algum, 
por serem já todos fallecidos, ha disputa antiga se deve ter log_ár 
a representação, sendo caso omisso na Novella II8 esse de nao 
concorrerem com tios vivos. 

A intelligencia da Ord., liv. 4. 0
, tit. 96 e da Novella II8 C. 3- 0 

de Justiniano tem produzido séria divergencia entre os juriscon-
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sultos estrangeiros, reinicolas e nacionaes, como é bem manifesto 
da nota 76 ao § 33, do Proc. Orphanologico de Pereira de Car
valho, extrahida da Dissertaç:w de Almeida e Souza, em supple
mento ao Trat. dos Morgados, que coacervou a opinião de muitos 
doutores. 

Entre os nossos auctores, ao passo que sustentam a optmão 
da success:lo in capita, Almeida e Souza, cit. Dissert. no Trat. dos 
Morgados, 2.a ed. de 1814, pags. 515 a 536.- Acç . Sum., tom. 
§ 331, pag. 239.- Notas a Mello, liv. 3. 0 , tit. 8.0, § 17, n. 2.-
0brigs. Recipr., § 8o7, pag. soz.-Pereira de Carvalho, Proc. Or
phan:, nota 76.-Menezes, Juizos Div., C. 2. 0 , ns. 2, 3 e 4, pag. 
6r·-Liz Teixeira, Dir. Civ. Port., t. 2.0, § s.o, pag. 486, e § J7, 
pag. 520.-Loureiro, Dir. Civ., 2.a ed., tom. 2. 0 , § 418, D. 182, pag. 
51.- Conselheiro Rebouças, artigo inserto no Direito, tom. 4 °, 
pag. 7 61 ; seguem o contrario parecer da successão in stirpes 
Mello Freire, Inst. Jur. Civ. Lusit., liv. 3.0 , tit. 8. 0 , § 5.o. - Coelho 
da Roçba, Úir. Civ., t. 1.0

1 §§ 338 e 343.-Correia Telles, Dig. 
Port., tit. 2 .0

, n. 873.-Gouveia Pinto, Trat. dos Test., C. 42, S 3.0 , 

nota 1 .a, e Teixeira de Freitas, Cons. das Leis Civ ., nota ao art. 
972, e Additamentos á mesma, pags. 645 e 646. 

Mas esta ultima opinião, seguida modernamente por Mackeldey, 
Inst. do Dir. Rom., § 651 e nota ~,a, pag. 302; pelo Cod. Civ. 
Francez, art. 742, e pela maior parte dos seus commentadores, e 
pelo Codigo da Prussia, 2.a parte, tit. 3.0 , art. 73,-é a que tem 
prevalecido como a mais verdadeira e conforme a boa razão nos 
tribunaes portuguezes, antes do moderno Codigo Cfvil Portuguez, 
que no art. 1982 consagra disposição opposta, segundo attesta 
Pegas, t. 7 ad, Ord. I., t. 88, § 4°, n. 69, Pereira de Carvalho, 
Coelho da Rocha, Mello Freire e Almeida Souza nos Jogares supra 
citados,- bem assim nos nossos tribunaes, como se vê no accordão 
da Rela~ão do Rio de 20 de Setembro de 1853, na appellaç:io 
civil n. 5570, confirnúclo pela decisão do Supremo Tribunal de 
Justiça de 13 de Dezembro de 1854, no accordão da mesma rela
ção ele 21 de Setembro de 1858, na appellação civil n. 7784, à 
qual foi negada revista (Cbronica do Fôro de 1859, ns. 2, 6, 8, 
18 e 24 e Juridisprudencia dos Tribunaes,. por Mafra, tom. 1.0

, 

pag. 277). Finalmente na decisão do Supremo Tribunal de Justi
ça de r 4 de Outubro de 187 I, revista civil n. 7 878, e no ·1ccor
dão revisor da relação do Rio de 19 de Dezembro do mesmo 
anno, que se fundão no direito consuetudinarfo e no Assento das 
Côrtes de L isboa de 5 de Março de 1641, regulando tambem a 
successão dos bens dos particulares, art. 1. 0 ibi : 

E aiuda quando co11corressem, etc. (Direito, tom. 1.0, 438). 
No Direito, vol. de rs de Outubro de 1877, se vê os accor

dãos da Relação do Rio, de 13 de Maio de Maio de 1879 e do Su
premo Tribunal de Justiça de 10 de Setembro do mesmo anno, na 
Revista n. 9474, sustentando a representação per stirpes. No Tribunal 
de ] ustiça é prcdomimante esta opinião. Julgamos dever comprehen
der esta nota, emborã extensas, as razões do dr. Adolpho Leite Ri-
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beiro, na qualidade de curador geral dos orphãos de Vassouras, na 
causa que deu logar á citada revista n. 9·474, que se póde lêr tambem 
no «Direito:. citado, pags. 262 a 279, sustentando a successão pe1 
capita. Eis o trabalho que revela estudo, sendo de egual opinião o ju
risconsulto Rebouças, de saudosa memoria (Direito, vol. IV, pag. 76I ) . 

§ 1.0-Assento das C6rtes_ 

Antes de tudo cumpre mostrar a improcedencia desse ass~nto, 
sobre que já nos inspirava duvidas a circumstancia da sua om1ssão 
nos tratadistas e julgados, tendo sido citado pela primeira vez nos 
respeitaveis accordãos do Supremo T ribunal de Justiça, de 14 de O a
bro de I 87 I, revista cível o. 7 87 8, e da Rela\;ão Revisora do Rio 
de Janeiro, de I9 de Dezembro do mesmo anno. 

Das Córtes de L isboa de IÓ4I, reunidas a I8 de Janeiro e 
encerradas rio dia 5 de Março, em que tomou-se o referido assen
to, escrevem, entre outros historiadores e jurisconsultos portuguezes, 
Mello Freire, Historia furis Civilis Luzitani, Liber singularis, cap. 
X, § 9 5 ; Pereira e Souza, D iccio?tario Jitridico, palayra c6rtes; Coe
lho da Rocha, Ensaio sobn a Historia do Govenzo e da Legislação 
de Portugal, época 7.a, arts. 1.0 e 2.0 ; Rabello da Silva, Historia 
de Portugal, tomo· 4.0 ,. cap. III; Candido Mendes, Codigo Pllílippíno, 
introducção. 

O projecto de uma compilação das leis portuguezas, que a 
principio o rei, levantado pela revolução nacional de 164o, D. João 
IV, afagou com promessas lisongeiras, n:io teve execução, sob pre
texto da guerra ateada com a Hespanha, sendo as ordenações phi
lippinas restauradas pela lei de 29 de Janeiro de 1643, pela qual 
ficaria revogado o assento de 5 de Março de r641, se tivesse al-
terado as regras successorias firmadas naquellas prdenações. . 

Este assento, porém, exorbitou do direito privado e ~statmo 
sobre success:io do throno, objecto politico, que ficou regulado en
tre nós pelo artigo II7 da constituição do imperio. 

Tendo caducado a clausula imperativa do decreto das côrtes, 
em que consiste a mesma lei, a discursiva, que é a sua razão, an
nulla-se com ella, pois por si só não póde subsistir e nem ac?m
panhar-se de qualquer força obrigator ia, desde que extincto est1ver 
o preceito a que precedeu na mente do legislador. 

A' solicita procura de um distincto cavalheiro devemos o co
nhecimento do assento relativo ao direito successorio da corôa por
tugueza, cujo texto encontrou-se na Coltecção dos tratados de paz 
da Hespanlla, de Abreu e Bertadano, pag. 530-31, da bibliotheca 
nacional do Rio de Janeiro. . 

O artigo r. o do as~ento é : ((E ainda que concorressem á d1ta 
successão, sendo primos irmãos, sem concorrer tio, havia de_ -~er 
logar a representação, por ser verdadeira e mais commum op_Jmao 
dos doutores da materia, que esta successão por repr~sentaçao .se 
admitte entre primos irmãos sem com elles concorrer tJO, e ass1m 
dispoz o direito corrunum dos romanos, posto que contrario fosse 
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determinado pelas leis das Partidas de Castella, que neste reino 
não ligão, nem se devem guardar.» 

A lei de successão regia, pertencente ao direito publico por
tuguez, desautorou-se em face do direito publico brazi leiro. 

Em successao do throno, considera-se a devoluç5:o hereditaria 
pela descendencia em linha recta, com attenç ·o ao tronco, que é o 
fundador da dymnastia. 

Aqui a representação excita diversa censura de direito. Sendo 
o reino indivisível, só a um unico herdeiro póde ser attribuido, e 
tornava, portanto, escusada a referencia á velha contenda. Urgia es
tabelecer preferencia entre os parentes successiveis. Nesta successão, 
como nas analogas, cessa o brocardo, em regra verdadeiro, do di
reito costumeiro francez-Répn:sentation et parlage par souclte sont 
choses absolumerzt reciprtJques. 

Veremos como o direito romano dispõe sobre a representação 
na linha transversal. 

No meado do seculo q. 0 faltava ainda á eschola Cajaciana a 
consagração do tempo. 

Não obstante a superior idarle cto seu methodo, rigorosamente 
scientifico, dominava a Glosa en'J. toda a pujança. Acursio e Bartolo 
erão os luminares do fóro. Mello F reire, na sua Historia, § 73 e 
nota, descreve-nos o triste obsecamento dos espíritos. A commum 
opinião dos doutores obrumbrára a lei, como, outr 'ora, a mytholo 
gia, a Deus. Volo enim potius pro me Glossatorem, qttam lextum, 
dizia Raphael Fulgosio. 

§ 2 . 0 -Direito romano 

O direito romano é expresso, e outorga-lhe auctoridade de lei 
a Ord., livro 4. 0 , tit. 96 princ. Inrlica esta allusão a phrase-Se
gzmdo disposiç·ão dt!direito,-como ensinão Pegas, ad Ord., li vro 1.0 , 

tit. 6z, § 24, n . 3; Almeida e Souza, Sup . J.V. Mel!., dissert. 6.a, 
S 3; 7 .a, § 33 ; 8.a, § 5 ; Di r. Emp!t., S 247 e os mais interpretes. 

Quando a lei patria approva a romana, fica esta sendo lei e 
obra com egual imperio obrigatorio ; Assento da Casa da Suppli
cação, de 17 de Novembro de 1791; Borges Cameiro, Dir. Civ., 
§ r6, n. 4; Coelho da Rocha, Dir . Civ., S 40. 

Desde a Lei das Dose Taboas, a successão era deferida na 
linha transversal ao agnato mais proximo . No progresso do direi
to romano, modificado e corrigido pelos pretores, ampliou-se a 
mesma maxima aos cognatos. E ntre os herdeiros collateraes, o grau 
mais proximo excluía sempre o mais remoto. Era topico o exem
plo de filhos de irmãos em numero desegual, aos quaes a lei ro
mana mandava impreterive]m(!ote herdarem por cabeças. 

As fontes são decisivas e nenhum escriptor duvidou deste pon
to . Os sobrinhos erão excluldos pelos tios, irmãos do defunto ; na 
falta dos mesmos tios, recebião quotas eguaes da herança, se não 
lhes prejudicasse a existencia de collateraes mais proximos. Ulpia
llO, Fraf{menta Li/lri Regulart~m Sin.f?ularis, tit. ;: 6, 4 ; Pau~o, Sm-
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fentiomm Receptamm, r, 4, tits . 8, r8 e 19; Gaio, .lnstitutiones, 
Comment . III, rs e r6; lmt. 1. 3, tit. 2, princ ., §§ 4 e 5, tit. 5, 
princ. Dig. I, XXXVIII, tit. r6, frag. 2 1 § 2, Cod. I , 6, tit. 58, 
const. 3, 5, 14, §§ I, 15 e 3; Maynz, Droit Romat"n, §§ 444 e 445; 
Namur, Cour;. d'lnstitules, ~§ 3I4 e 3I5· 

Tal era a regra elementar do direito romano aote-justiniano, 
exposta ainda em um precioso livro didactico, a Pamp!trnse grega 
das , Institutas, de Theophilo, professor na eschola de direito de 
Constantinopla, collaborador daquelle epitome official, do primeiro 
codigo de J ustiniano e do Digesto. Os estatutos de Coimbra, 1. r r, 
tit. 3, cap. 6, § 45. encarecem esse escripto como subsidio herme
neutico. 

o codigo wisigothico, cuja primeira organisaç'lo data dé so6, 
em que tomarão p~rte jurisconsultos romanos, sendo rei Alarico II, 
teve por fontes as Institzttas de Gaio, as Sentmças ele Paulo, as 
Respostas de Papiniano, os codigos Theodosiano, Gregoriano e Her
mogeniano, e constituições imperiaes; por isso ha sido sempre al
tamente considerado pela sciencia em vista do estudo do direito 
romano. Addicionado e refundido em reinados posteriores, o codi
go wisigothico conservou- se fiel á sua origem, mantendo a egual
dade da partilha entre os sobrinhos- liv. 4, tit. 2, cap. 8. 

Nem havia mister recorrer á paraphrase de Theophilo e ao 
codigo wisigothico. Os textos são explicitas e o sentido delles nun
ca paz-se em duvida. 

Logo a Novella I r8, promulgada em 544 pelo imperador Jus
tiniano, não podia abolir este axioma senão em termos expressos, 
pois só assim revoga-se a lei anterior ou se da innovação resultasse 
antinomia. Postrrions leges ad priores pe1tiJunt, nisi conlrariae sint. 

Tudo o que não foi abrogado contiuúa a subsistir, tal é o prin
cipio que preside as relações da lei antiga com a nova. O profun
do Savigny censura ac remente o processo hermeneutico, que se em
penha em distender além dos justos limites a acção obrigatoria da 
lei nova. 

Observa o illustrado conselheiro Ribas, Dir. Civ., tom. r. 0
, pag. 

237, que o principio da revogação da lei anterior pela posterior 
deve ser applicado sempre com a maior discrição somente nos 
casos em que verificar-se inconciliavel opposicão entre as duas leis. 

Assim, quando omissa fosse a Novella, em nada adiantava-se 
a representação acursiana, pois devera a especie retr:1.hir-se á le
gislação antiga, obstando ainda o principio que ficções legaes, sen
do de direito stricto, não se presumem de onde nasceu outro pe
culiar á materia: occzwret!ie dubio semper contra represen!tttionem jtt
dicandum esl. 

Quod vuó contra ra!t'ouem ;itris receptwu tsf, 11012 est produ
cendum ad t011Seqt~entias (Dig. r, r, tit. 3, fr. 14). 

Na falta de disposição particular tem lagar a lei geral (Alvará 
de 29 de Julho de 1761). 

Não tolerão interpretar;ão extensiva ás ficções legaes, entre as 
quaes figura como a mais typica a repres~Qtílção bereditaria, qua 
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revive o morto em seus descendentes : entidades creadas pela lei, 
vinculadas ao jus Singulare, só obrão dentro da esphera que foi
lhes attribuida pela mesma lei. 

Nada, pois, mais repugnante á logica jurídica que impór fic
ções de direito a suppostas lacunas. 

Não pódes sahir do teu circulo de Popilio, diz á. ficçã.o o le
gislador. 

E Acursio foi muito mais longe : inventou a ficç iío, legislou ! 
Neste seculo alguns professores ten tarão restaurar a interpolação 

acursiana: Ma keldey, Manual do Direito Romano, § 6 5 r, 2.0 b, nota 
r .a; Maynz. cit. § 46r, II, notas 44 e 45; Namur,cit . §§ :;r9 e 320. 

Estes escriptores, aliás distinctos, puzerão mãos em herculeo 
labor, pretendendo abater o ensino dos mais gloriosos exegetas do 
direito romano, de Cujas, de Doneau, de Domat, ele Pothier, de 
Stryck, de Heineke e de tantos outros mestres . a cujos golpes fene 
cera a glosa de Acursio em toda a Europa, só em Portugal achan
do guarida até a época da renovaç 1o elos esturlos jurídicos inaugu 
rada pelo multiplice genio do marquez de Pombal. 

. Aos largos raciocínios dessa pleiarle de illustres oraculos do di
reito moderno, Makeldey oppõe uma phrase que não asse nta bem 
no jurisconsulto: nfio acha a doutrina d<:! Azon muito justa ; Mayoz 
e Namur, rapidamen te , em estylo singularmente conctso, volvem-se 
ao argumento por analogia, o mesmo em que funclou -se Acursio, a 
mesma aberração que projectava na orclem transversal as norma~ 
da representação na recta desce nclente, que já no antigo clireito ro
mano se declarava inclefinita, ao passo que de toda excluía-se tal 
ficção na successj o collateral. 

Entre representação na li nha recta e na transversal não existe 
semelhança. 

Na linha recta a representação é logica consequencia do estaclo 
da família, interessada em perpetuar as gerações tlesceorlentes pelo 
néxo das est1rpes, que fortalece-se pe la communhão d::t herança, 
mas já na realidade completo a outros respeitos mais del icados. A 
presumpção das affeições do finado, sendo a base da successüo le · 
gitima, colhe-se logo a necessidane da ill imitação da tepresentaçâo, 
alvitre correctorio da regra da proxim idacle do gráu, na herança de 
descendentes, pois a todos elles chega egualmente ca li r1o o amor 
paternal, o qual, em vez de esmorecer, como que vai refi:.. 
nando-se mais uas proles dos filhos, por essa santa e mysteriosa 
sympathia da velhice para com a infancia. 

Treilhard dizia que fóra iníqua e contraria á natureza a lei que 
privasse de representaçao a linha recta descendente. 

Na linha transversal a representação é mero beneficio, na phra
seologia justinianea, com a qual não se compromettem altos inte
resses da socieclade, e frusta-se desde os primP.iros passos aquella 
presum p1; .. o a que fi lia-se a successão ab intestato. 

Destas nossas considerações a resumpta é que no systema ex
posto offendem-se dogmas principaes da hermeneutica judiciaria, in
culcando-se omis~iio na Novella n8 e pretenrlendo-se supprir por 
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Lttuucç .. o aoaiogtca : cão se retere á let aoreriur a posterior, des
conhece-se a singularidade das ficções e equiparam-se casos - diffe
rentes, tanto na realidade como na lei, em que falta a mesma razão 
de decidir. 

As tres regras violadas sâo classicas, proclamadas em todas as 
legislações, e seguras bussolas das interpretações judiciarias. 

No direito romano, é de summa importancia a primeira regra, 
porque em sua vida muitas vezes secular nunca o progresso das 
nações jurídicas deixou de ser lento e graduado. A historia do 
direito romano, determinada pelo methodo indirecto das emendas 
pretorianas, continuou, sob a influencia dos grandes jurisconsultos 
do imperio e da veneração pela antiguidade, propria do caracter 
romano, a mover~se para a perfeiçáo no mesmo sentido cautamente 
derogatorio. Foi como os monumeutos dessa legislação merecerã.O 
chamar-se a razão escripta. 

Considerou-se omissa a NovelJa II8, e nesse terreno impugnou
se o raciocínio acursiano. 

Mas a N ovella é expressa e em termos claros nega o beneficio 
da representa<;ão aos sobrinhos sós. 

No capitulo 3. 0
, séde da materi·a, restringe-se esse beneficio, 

creado pela primeira vez, em favor da linha collateral, á hypothe
se de simultanea vocação á herança de irmãos e filhos de outros 
irmãos predefuntos . 

Transcrevemos o texto original grego, vertido em seguidalitte
ralmente em portuguez, acompanhando-o com mais tres traducções, 
duas latinas e uma franceza. 

a 'Allà kai autois ton adelpkrm paisl tóte taúten tén C'ZJcrsfan 
paàkomen, õte mdà ton idfon krüzontaí tltefon árré?wn tekal tlteleiõn 
elte prós patros ede prós metros eicn. >> 

<< Porém ainda aos proprios filhos de irmãos concedemos então 
este beneficio, quando são julgados com os tios delles do sexo mas
culino e feminino, seja que de pae, seja que de mãe descendão ». 

<< Sed et ipsis fratrum filiis tu&c hoc beneticium conferimus, 
quando curo propriis judicantur (em algumas edições, voca11tur) tlliis 
masculis et feminis, sive paterni, sive materni sint ». 

« Sed et ipsis fratrum liberis tum illud beneficiam praebemus, 
quando certant cum, thiis suis, masculis et feminis, sive paterni, sive 
materni sint ». 

cc Et nous en faisons jouir (privilége de représentation) les enfants 
des fréres quand ils sont appellés avec les souches màles ou femel-
les, soit qu'elles proviennent du côte paternel ou maternel >~. . 

A versão do grego em portuguez fizemol-a htteral, cmg!Ddo
nos ao texto. 

As duas versões latinas são muito auctorizadas : a primeira é 
ant1quissima e conhecida com o nome de vulgata ; a segunda é d~s 
doutos romanistas allemÃes Hombergk e Osenbruggen, na nova edi
ção do Corptts ;ims civilis dos irmãos Kriegel. 

A versão franceza, de Berenger-fils, na edição Hulot, fugia 
um pouco da lettra, mas diz o mesmo. 
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O período transcripto dispensa a té a exegese grammatical. 
Chamamos entretanto a attenção sobre a energia da conjuuc

ção Alla, adversativa forte, correspondente á latina Sed (Bournouf, 
Gramm. Greg ., § 373, li, pag. 286; Madwig, Gramm . Latina, tra
duzida pelo professor E piphanio Dias , n. 437, pag. 348). 

A preposição Aleta, com genitivo, significa sempre concomi
tancia (Bournouf, § 375, IV, pag. 285, Alexandre, Léxique Grec
F rançais) . 

Traduziu-se exactamente krinoutai são julgados, titdicantztr, e 
proximamente vocardur, certant, so?lt appellés . 

Resulta, pois, com maxima evídencia da Novella r r8, cap. 3, 
a inadmissão dos sobrinhos sós ao beneficio da representação e con
sequente part1lha por estirpes da herança do tio. 

H a tan ta pertinacia no erro, que os acursianos pretenderão 
concluir á contrario sensu do versículo do mesmo capitulo. - Si vero 
neque fratres , neque Jilios fratrum, sicut diximus , dfjutJCtus reliquerit, 
O?nnes deinceps a latere cognatos ud ltereditatem vocamus secundum 
U?tiuscujusque gradús praerogativam, ut - viciniores gradu, ipsi reli
quis praeponantur. 

O preconceito só mo~stros gera. 
Atttibue-se ·w legisiador grosseira incoherencia na mesma pas

sagem. J ustiniano decreta a successão por cabeça aos mais parentes, 
conforme a prerogativa do grau, depois dos irmãos e filhos de ir
mj os, aos ultimas dos quaes concedeu, na verdade, a successão por 
estirpes, porém sicut dixànus, nos termos indicados anteriormente, 
a saber, concorrendo cnm os tios conjunctos por pae e mãe, si fo
rem tambem filhos de irmãos germanos, e excluindo tanto os tios 
unilateraes como os do defunto, embora estejão estes no mesmo 
grau, e aquelles em mais proximo . 

Justin iano privilegfà: a descendencia, em primeiro grau, dos ir
mãos germanos, quando ella disputa a heranc;a com outros irmãos 
germanos do defunto , para o effeito de ser chamada á dita herança 
pela representação do pae premorto, sendo aquinhoada em virtude 
desse benefi cio, ou com irmãos unil ateraes, e tios do defnnto em 
terceiro grau para excluil-os. 

Deu-se representação só em refereocia a turmas diversas de pa
rentes, e nâo para os filhos de irmãos germanos clegladiarem-se, 
partindo artificialmente o acervo hereditario, em nome de uma :fic
ção inutil. 

Se a eschola acursiana peccou grandemente usando o argumen
to por analugia, muita mais ainda, ab raçando-se ao argumento ri 
co1Jtrario sens1t, ele todo o ponto inhabil para produzir abrogações 
ou derogaç0es, principalmente em materia de Direito Singular. 

«Concordão os jurisconsu ll os todos)), diz Merlin, Questions de 
de droit vb. Rente Fonciére, § ro <<que o argumento á contrario sensu 
nunca deve-se empregar para induzir abrogação ou modificação do 
direito commum ou da lei anterior.>> 
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A opportunidade dessa especie de argumento está bem eluci
dada no bello livro de Hortensius de Saint'-Albin, a Logíca Judi-
ciaria, § 4.0

, pags. 95 a 103 . . .. 
A Novella 127 do referido 1mperador JustmJano, promulgada 

em 548, rememorou o direito est'l.tuido na Novella n8, addicio
nando outro caso de representação, a dos sobrinhos em concurso 
com ascendeutes do defunto, ampliação essa caduca na lei patria, 
que imitando a wisigothica, preferia sempre a linha ascendente á 
co !lateral. 

A Novella II8 ficou pois a ultima palavra da lei justinianea 
sobre a q uestã0. 

Esta Novella foi incorporada com o proemio e os quatro primei
ros capítulos na Basilica 45a, 3, 8, mantendo-se sempre a intelligencia 
do concurso, como vê-se da importante passagem citada por Al
meida e Sousa, Dissert., § I 5, do Manual de Constantino Harme
nopulo, publicado no secnlo 14.0 , de classica auctoridade em rela
ção ao direito grego-romano, a ponto de posteriormente vigqrar 
c0mo lei. Makeldey, § 77 ; Maynz, § 84; Traité Elementaire de 
D1oit Romain, Introd., tit. 3, cap. 2, sec. r. a 

O direito grego-romano, em regra, só verteu das compilações. 
justinianeas quando os textos eram em latim, n:produzindo os gre
gos com as addições e scholios da doutrina corrente . 

Os estatutos da Universidade de Coimbra, liv. 2, tit. 3, cap. 
6, §§ 45 e 49, recommendão esse direito, declarando a consulta delle 
necessaria para solido e profundo conhecimento da jurisprudencia 
romana, em cuja interpretação o prefere á Glossa, em razão da pu
reza com que aquella legislação era consolidada nos codigos by
santinos. 

§ 3. 0-Direito hespan!tol. 
Na Hespanba, absorvente por seculos da civilisação portugueza• 

ainda depois da independencia, dominou vigorosamente lei wi
sigothica, que cingindo-se á romana em materia de successões, de
rogou-a todavia em pontos importantes da ordem successoria . A 
influencia do direito hespanhol sobre o portuguez durou até á com
pilação das Ordenações pbilippinas. Mello Freire, Hist., §§ 23 e 
28 ; Coelho da Rocha, Ensaio, §§ 46, 89 e I 5 I ; Gouveia Pinto, 
Tratado de testamentos, cap. 42, § 2, nota ; Candido Mendes, Cod. 
Phil., Int. 

Ora, o direito hespanhol negou sempre, na antiga lei wisigo
tbica, das Sete partidas e na Taurina, o beneficio de representação 
aos sobrinhos sem o concurso do tio vivo. Gomes, i1z Legem Taurz·, 

·fi. 38 v., princ., transcripto do assento das Cõrtes de Lisboa, de 5 
de Març~o de 1641; Go uveia Pinto, cap. 44, § r.O; Tapia, Febnro. 
liv. 2. 0 , tiL 14, cap. 2, n. 15 . 

§ 4.0--It~terpretes e pratica europea 

A opinião de Acursio foi contestada . pela exegese do direito 
rOmano, logo que, no seculo XVI, refloriu com os estudos de Al
ciato, Cujas, D oneau, o portuguez Antonio Gouveia e outros illus-
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tres juriscons_ultos que, na interpretação dos textos romanos, união 
solida erudiça<> á cultura litteraria. 

Essa eschola, aliás composta àe espíritos independentes, deno
minou-se cujaciana ; foi honrada com merecidos encomios nos Es
tatutos de Coimbra, liv. :.~. 0 , tit. 3. 0

, cap. 7, §§ 7, 8 e 9· 
Feneceu para sempre a Glossa que prestára o serviço de res

taurar, na edade média, o _ estud.J do direito romano, mas era de 
incrível ignorancia em histeria, philologia e outras sciencias acces
sorias, indispensaveis aos jurisconsultos ; incorreu em dislates verda
deiramente ridículos, por exemplo, o de julgar o imperador Justi
nlano contemporaneo de Jesus Christo . 

Gloriosos ou auctorizados romanistas são aqueiles que pugna
rão pela genuína intelligencia da Novella II8, cap. 3, alguns dos 
quaes nunca deparou-se mais tarde emulo na pureza e rectidão do 
senso jurídico: Cujas, Doneau, Hotman, Pedro Pithou, Domat, Po
thier, Vinnio, Brunnemann, Struvio, Strickio e Heineke. 

Escusa mencionar innumeros outros autores que contestarão o 
sopbisma acursiano com largos e seguros raciocínios. 

Basta lêr as bellas e concisas passagens de Domat, Des Lois 
Civiles, 2.a parte, liv. 2. 0 , tit. 3. 0 , sec. 3-a, e de Poth1er, Traité 
.J S. · o a § o aes uccesszono·, cap . 2. , sec. 3· , r. 

Na França, terra classica da exegese romana, firmou-se a re
presentaçao dos sobrinhos no sentido restricti vo, já pelo ensinG dos 
gFandes escriptores citados, já na jurisprudencia pelo influxo dos 
dos Costumes de Pariz, art. 32 I, como attestão os mesmos Domat 
Pothier, Merlin Rep. v. Représentation, sec. r. a, § 3.0 ; Demolombe, 
Cours du Code Napoleon, Traité des Successions, n. 427. Quando dis
cutiu-se o projecto de lei relativo a successões no conselho de estado 
em sessão de 25 de frimaire mmo .XI (r6 de Dezembro de r8o2) 
e no relatorio apresentado por Trei1hard a0 corpo legislativo em 
sessão de ;r9 germinai anno XI r 9 de Abril de 1803), reconheceu
se como ponto liquido~ em direito rom a;no, a necessidade do con
curso para os sobrinhos herdarem por via de representação. 

O projecto, art. 2 7, reprocluzia exactamente o principio roma
no ; Berlier o reconheceu, mas, tocado de inspi-ração innovadora, 
retra<; ou em quadw poetico e sentimental um homem sem outra 
famí-lia além dos sobrinhos em diversos graus, que todos amparão 
essa velhice que se extinguiria na so1idão se não lhe yalera a próle 
dos irmãos já fallecidos. T riumphou assim no conselho de estadm a 
dontrina que formou o art. 742 do Codig0 Civil Francez, deroga
toria da Novella n8, cap. 3, pois ·admittiu na descendencia de' ir
mã os representação indefinita. 

Os proprios acursianos restringião tal beneficio aos sobrinhos 
do pr..imeiro grau, como vê-se em Va'lasco De Ju1·e Emplziteutico, 
~,a part., quaestio quinquage&ima, e em Guerreiro, De Divistonibus, 
cap. 6, ns. 25 e 32. . 

Toda a discussão sobre a materia sucêessoria, na confecção do 
Codigo Civil Francez acha-se na Í):Dportante obra de Locré, La Le
gislation civile, cotmnerciale et criminelle de la France, tom. X. 
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Na Allemanha, pelo decreto da imperial Dieta de Spira, de 
1529, § 31, exigio-se egualmente a vocação concurrente de tios e 
sobrinhos-Makeldey, § 651, pag. 302, nota r ; Maynz, § 461, rr, 
nota 44. 

Já vimos a lei hespanbola ; o mesmo principio foi consagrado 
na jurisprudencia de outros paizes, sujeitos á influencia do direito 
romano, mencionados por Almeida e Souza, Dissert., §§ r6 e 17· 

A innovação franceza foi recebida em varios cod1gos moder
nos da Europa, indicados por Saint-J oseph, Co11cordance etttre les 
c odes civites étrangeres et le c ode jmnçais como no italiano, art. 7 32. 

Mas esta innovEç: o foi declarada tal pelos proprios legislado
Te~. Não se trata de interpretação de direito romano, mas do di
reito novo soberanamente estabelecido em cada paiz pelo respecti
vo poder legislativo. 

Recorreu-se a essas recentes legislações sem o menor funda
~ento; são inteiramentes extrínsecas á questão perante a nossa lei 
vigente. 

A lei de r8 de Agosto de 1769 , § 9, e os estatutos de Coim
bra rr, 2, t. 5, cap. 3, S 7, aconselhão o subsidio das leis estrangei
ras como uma das medidas da boa razão que deve assistir as ro
manas para serem acceitas como suppletorias . 

Ora, o direito moderno não propoz-se a interpretar o romano, 
ma~ a derogal-o, e portanto não tem logar o referido subsidio, de 
mais contraproducente á these acursiana. 

Este raciocínio péca finalmente por não attender á dupla feição 
do direito romano em nossas leis. 

Quando é suppletorio entr~ em jogo o processo estatuído na 
lei de r8 de Agosto de 1769, § 9, a bem de apurar-se-lhe a boa 
razão . 

Quando, porém é a lei mesma, como na questão vertente, nada 
tem a vêr com estes arranjos herrneneuticos e obra por si impera
tivamente, com preeminencia aos estylos, wstumes e outros qwaes
quer subsidias. 

Se fi tamos o conceito racional, nem na lei romana, nem na 
franceza parece-nos satisfeita a verdadeira theoria da representação. 

A successão ab intestato nasce da presumpç:i o das affeições do 
morto, sendo consequencia immediata a prerogativa do grau, apenas 
attenuada em seus effeitos pela ficção representativa dos successiveis 
premortos nas respectivas estirpes, deduz-se logicamente que a re
presentaçào só devera ser admittida quando occorresse o perigo de 
exclusões contrarias á lei. 

A representação se applicaria sómeute na desegualdade de graus. 
Se a regra primaria colhe effeitos consentaneos ú lei, á razão 

e á equidade, que necessidade ha de sacrificai-a ú secundaria? 

A representaç <o foi remedio engendrado pelo legislador com o 
fim unico de evitar appiicações rigorosas, tendentes a privarem do 
direito successorio parentes em quem presume-se prolongarem-se as 
affeições do intestado. 
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Com illustres jurisconsultos, estendemos esta nossa reflexão ainda 
á linha recla descendente. 

Nosso proposito, encarando a questão á luz do direito consti
tuendo, é dissipar o falso prestigio da innovação france~a. 

Uma legislação estrangeira póde e deve ser invocada: a por
tugueza, a do moderno codigo promulgado pela carta de lei de 1.0 

de Julho de 'r867. ' 
Esse codigo, em cujos projectos e discussão tomarão parte os 

primeiros juristas de Portugal, Seabra, Moraes Carvalho, Paes da 
Silva, Marreca, Ferrao, Antonio Gil e outros, limitou-se na genera
lidade das materias a suscitar a legislação antiga, como provão a 
leitura do mesmo codigo e o seu importante commentario pelo 
conselheiro Dias Ferreira, lente da universidade de Coimbra, no qual 
acompanhamos os debates da commissão, vendo em regra cahir in
novações propostas por um ou outro membro. 

Assim regeitou-se o art. 2133 do projecto, onde consagrava
se a doutrina franceza. 

Dispoz o artigo 1982 do Codigo Civil Portuguez: ceNa linha 
transversal só se dá o direito de representaçao em favor dos filhos 
de irmãos do fallecido, quando concorrem com algum irmão do dito 
fallec~elo». 

Era solemne triumpl10 da verdade da lei, já anteriormente res
tabelecida no ensino de Almeida e Souza, Pereira de Carvalho, Al
berto de Menezes e Liz Teixeira. 

§ 5. 0 -Direito patrio. 

Além da referencia ao direito romano, em duas especies, ma
nifestou a nossa lei claramente o seu systema. 

A Ord. I. r.0 , tit. 91, §§ 2 e 4, tratando de pae ou de mãe 
binubos, a estes concede sómente o usofructo das heranças dos fi
lhos do primeiro matrimonio e a propriedade dellas devolve aos 
irmãos germanos dos ditos filhos, para verificar-se a posse na morte 
do pae uu mãe binubos. Herdão os irmãos germanos e os sobri
nhos filhos de outros germanos predefuntos. 

A citada ordenação exige expressamente que o sobrinho con
corra na successão do tio morto com o tio vivo, para poder gozar 
do beneficio da representação. 

Esta formal disposição causou grande e vexatorio alvoroço 
entre os praxistas acursianos, a que nos fazem assistir as notas do 
Codip;o Philippino, o sr. senador Candido Mendes, pag. 938. 

Como harmonisal-a com a Glossa por elles seguida ? 
A dialectos nunca faltão expedientes ; entendeu-se salva a dif

ficuldade, denominando-se tal successão ex-provisione legis, como 
se mais u~ novo voca bulo tivera o mysterioso condão de tudo re
solver, e não fora o proprio da successão ab intestato ser toda 
prescripta pelo legislador, d'onde tambem chama-se successão 
legitima. · 
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Fica innegavel que neste caso o beneficio da representaçao de
pende rio concurso de tios. 

E' tão importante este texto que por si só basta para affirmar 
a regra do concurso, abstrahindo-se do direito romano e das addu
zidas consideraç ôes de hermeneutica. 

O legislador enunciou o seu pensamento sobre a representação 
do sobrinho, em uma hypothese dada, restringindo-a pelo requisi
to do concurso; nada auctorizaria a tirar a limitação nos casos ana
Jogos, pela qual ao contrario pugnaria a natureza das ficções legaes. 

Em materia, hoje caduca, successão de morgados, declarou-se 
ainda o legislador. 

A Ord. r. 4, tit. roo, princ., reportara-se para a mencionada 
successão, na linha tranversal, ao direito romano. 

O alcance de tal referencia, emquanto á representação, ficou 
elucidad.o na lei de 30 de Agosto de 1770, § z6, que manda jul
gar o dito beneficio na linha transversal sómente entre irmãos e fi
lhos de irmãos do instituidor, e no assento da Casa da Supplicação, 
de 9 de Abril de 1772, que interpreta ampliando a representação 
ao caso em que dá-se contenda entre irmãos c fiLhos de irmãos do 
ultimo pomúdor. 

Almeida e Souza, Dissert., § 3.0 , pretende sem razão que foi 
omisso o caso de concorrerem á herança do morgado sobrinhos sós. 

A estes a referida legislação véda absolutamente o beneficio da 
representação. A lei de 30 de Agosto de 1770 é explícita e mais 
ainda o assento usando a expressão cor.tct1da . 

§ 6. 0 - Escriptores portuguezes e 1lacionaes. 

Os reinicolas que defendem a representação indistincta dos so
brinhos de primeiro grau fundão o seu principal argumento na Ord. 
I. 3, tit . 64, § I. 0 , que conferia auctoridade ás opiniões de Acur
sio, em falta de lei, estylo, costumes e leis romanas. 

Ora, sendo clara a lei romana, approvada pela Ord. r . 4, tit. 
g6, princ., não cabia recurso àquelle Glosso.dor. 

E se só Acursio devia legislar, qual das suas opiniões prefere
se, pois ambas teve, sendo posteriormente escripta a que decidia 
contra a representação ?-Almeida e Souza, Dissert., S§ ro e li

Era caso de dizer : de Phelippe appella-se para Phelippe. 
A Glossa acursiana porém succumbio inteiramente ante a severa 

condemnação da lei de r8 de Agosto de 1769, § 13. 
Avaro de raciocínios, contra o pendor discursivo dos seus escri

ptos, ahi está Mello Freire, Inst. Civ. Lus., I. 3, tit. 8, S 11 · 
Valasco disserta um pouco, De ;i~r., Emphit., r.a parte, 

quoest. so. 
A principio expõe a doutrina de Azon ; depois di.,; que ma1s 

approxima-se da de Acursio. Eis as suas palavras : 
«Nu/Iam probabiLcm dijfercntiae rationem invenio cur alio jure 

jilii fratrum inter se, alio quando cum patrius succedunt. 
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A razão plausível da dl1ferença é a jurid1ca de carecerem os 
sobrinhos da representoção quando ha tio vivo, pois sem este reme
dia da lei ficavão privados da herança . 

A representação, na linha transversal, em graus eguaes, ou é 
superfluidade, compondo-se as estirpes de numero egual de mem
bros, ou injustiça contraproducente aos seus fins, sendo o numero 
desegual. 

A lei niio creou o beneficio para uns sobrinhos aproveitarem 
e outros serem prejudicadoq. 

O beneficio nunca deve interpretar·se contra o beneficiado . 
Quod favore quonmdam constitutum est qztibusdam casibus laesionem 
eorum nolumus inv~'ntum videri , Cod. I. L, tit. I4, coust. 6. 

Os autores portuguezes e nacionaes que limitão a representa
ç ío dos sobrinhos ao caso de concurso com tio vivo, desenvolvem 
quasi todos a questáo com larga e poderosa critica. 

Foi-nos possível consultar: 
Almeida e Souza, Notas a Mello, Acçl es Summarias, tom. r. 0 , 

§ 327; Obrigações Reciprocas, § 807 ; Dissertaç.w e•n supplemento 
ao T1atado dos jJ!lorgados. 

Alberto Carlos de Menezes, J uízos D ivisorios, parte r. a, cap. 
2, § 35, notas 2.'\ 3·a e 4·a 

Pereira de Carvalho, Primeiras Linleas sobre o Processo Or
plumologico, nota 7 6. 

Liz Teixeira, Curso de Direito Civil Portuguez, parte 2.a, div. 
I.a, tit. 8, § q. 

Eça e Leiva, JYfemorias Tlzeoricas e Praticas do Direito Or
plzmzologi<o, cap. 5, § 53· 

Gomes MeirelJes. Repert01io JuridicC' successão ab-intestato, n. 
3054· 

Trigo de Loureirq, Instituz"ç":jes do Direite Civil Brazileiro, I. 2. 

tit. 9 §§ 439 e 440, nota I95· 
Susano, Codig • Orplla1totogico, part. I.a, cap. 3, nota 3· 
Rebouças, artigo na revista Direito, tom. 4, pags. 761-68. 

§ 7.0 - jztrisprudencia. 

A pratica de juJvar ramo do direito consuetudinario, não póde 
prevalecer contra a lei, a que deve conformar-se sempre. 

Este principio fundamental elitá consagrado na lei de r8 de 
Agosto de 1769, § 14. 

Na especie sujeita, o Direito Romano é nossa lei vigente, nos 
termos da Ord. l. 4, tit. 96, princ. combinada com o assento da 
Casa da Supplicação, de 19 de Novembro de I79I. 

Se como subsidiaria interviesse, ficaria subordinado aos estylos 
e costumes. E' a economia traçada naquelle celebre decreto jose
phino, § 9, e já anteriormente na Ord. l. 4. 0

, tit. 64, princ. 
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Mas aqui inverte-se a preeminencia. Deixou o Direito Roma
no a posiçilo secundaria que lhe foi assignalada na generalidacie das 
materias, unicamente para acudir ás omissões das leis, estylos e 
costumes patrios. 

Lei viva, tornou-se medida por onde devem ser aferidas as ma
nifestações do direito não escripto. 

Os jurisconsultos mencionados, em cujo numero vemos rlous 
lentes de direito, advogados provectos e magistrados, entre os quaes 
um da mais alta cathegoria, Alberto Carlos de Menezes, desemba r
gador da Casa ele Supplica~ão de Lisboa, n:'o merecem por certo 
a tacha de discolos e refractarios á boa jurispruclencia. 

A Gloss:J. ele Acursio dominara por muito tempo em Portugal, 
seu refugio unico, desterraria das leis e praticas rle julga r nos pai
zes europeus, embora naquelle mesmo paiz lhe fosse aclversa a com
pilação philiprina, a qual t1vera tambem por fontes as leis hesp:t
nholas das Sete Partidas e de Touro, sencio que em materia cie Sl iC

cessãó o direito portuguez andou sempre cingido ao he>panhol 
desde as codificações antecedentes, alphonsina e manoelina . 

O imperio de Acursio vinha de longe, desde a epocha rle J o} o 
das Regras . 

. Suas opiniões lograrão consagraçiio legal na Ord. a!phonsina, 1. 
2, t1t . 9; na manoehna, r. 2, tit. 5, e afinal na philifJpin, r. 3, 
tit. 64, § r. 0 

• 

Coelho da Rocha lamenta com razão a incuria do; compila
dores das ultimas ordenações nessa sino-ular pertinacia de conferir 
auctoridade extrínseca ás opiniões dos doutores, systema rlesacreri i
tado ao raiar da nova exegese cujaciana, continuando assim o ve
xame do fôro portuguez, entregue à tyranni:l da opinião commu11t, 
até a refórma maugurada pela lei de r8 de Agosto de 1769. 

Aurea lei, a chama Mello Freire. Accwrsii, Bm-toli rt similium 
al/el'atio11cs proltibet, et illitts Sc/wlam atque imperium ff)rmse des
tntit, Ifist ., § ro7, nota. 

Dissipou-se então o longo eclypse rio verriadeiro principio so
bre a representação na ordem dos parentes collateraes. 

Contra o erro acursiano, escreveu o jurista, clou~rin0u o lente, 
sentenciou o juiz. 

Com effeito, nova jurisprudencia estabeleceu-se. 
E' o qne nos attesta Menezes : «Esta é a doutrina seguiria em 

nos~o fôro a re~peito da representa<: ão dos co;Iateraes sómente, 
quando concorre tio e sobrinho, excluicla em todos oo mais graus 
dos collateraes do defuncto, ou seja em morgados ou em ben~ livres. )> 
§ 36, nota 3· 

São palavras de um dos mais distinctos proceres da magistra
tura portugueza. 

A obra restauradora coroou-se no art. 1982 do Codigo Civil 
Portu~uez. 

Invoca-se a uniformidade da jurisprudencia brazileira . mas o 
cor.trario prova-se no facto mesmo de terem subido as respectivas 
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§ 439 

Na ordem elos co llateraes os irmãns illeg·it.imos e 
mais parentes maternos, succeclem entre si, ainda que 
ele illicito e damnado coito (Ord., liv. 4.0

, tit._ 93; T. de 
Freitas, Consolid., art. 972, e Test. e Sue., § 268 ; Rama
lho, Instit. Orph. , § 22 in ji11Je. (174) 

causas á superior instancia, sendo certo que em aiguns fôros· e na 
relação da Bahia, em dous accordãos, tem-se julgado a successão 
i-rt capita. C!tronica do F6ro, n. 8, de 30 de Abril de I 859, pag. 
2 ; Direito, tom. I, pag . 440. 

Os respeita v eis accordãos do Supremo Tribunal de Justiça e 
desta Relação, de I4 de Ou~ubro e I 9 de Dezembro de r 87 I , fun
darão-se principalmente no assento das Côrtes de Lisboa, de 5 de 
Março de 164r. 

Mostrou-se a improcedencia do referido Assento das Córtes 
ante a Constituição do Imperio, que a si chamou regular aquella 
materia, como reclamavão a sua natureza essencialmente política e 
a soberania nacional. 

Como simples argumento, inductivo da mente do legislador, 
contrapõe- se, e!ll analoga successão , a de morgados, a doutrina 
affirmada posteriormente na lei de 30 de Agosto de r 770, § 26, e 
no Assento da Casa de Supplicação, de 9 de Abril de I772. 

Hortensius de Saint- Albin, depois de render homenagem pro
funda ao supremo tribunal de justiça francez, a que pertencião, no 
reinado de Luiz Phelippe, jurisconsultos do vulto de Troplong, Be
renger, Isambert, Helio, Dupin, Delangle e outras illustrações, para 
quem o estudo da nobre sciencia do Direito fora emprego da vida 
inteira, faz-nos contemplar o magnanimo e sereno desapego com 
que alli se declinava a jurisprudencia antiga, desde que convencida 
de menos acertada. Combien d'exemplPs de généreitses rejormations 
ont été offerts par cette Cour, á La sttite, non pas d'un arrêt, mais de 
plusieurs qu'elle avait rendzts d'une maniere zmiforme f - Logica Jit
diciaria, cap. 3, § I7. 

(r74) Os filhos de coito damnado n1o succedem aos paes, não 
succedem á mãe e nem aos avós maternos, pois a Ord. se refere 
a collateraes maternos, dizendo : assim que os irmãos e a outros di
vidas ulterio-res, possam entre si succeder ab- intestato. Não represen
tando a mãe, não podem o filho de coito damn:1do e filho da filha 
de coito dam nado succeder a seu avô materno (T. de Freitas , Tes
tam. cit. nota 439 ao § 268, pag. 383). Si os filhos naturaef' re
conhecidos na fórma da lei de 2 de Setembro de I 847 podem suc
çeder a os parentes collateraes paternos é questão disputada. Que 
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herdam dos collateraes paternos, diz Lafayette, Direitos de Famí
lia, assim opinando porque os filhos naturaes reconhecidos são 
considerados como membros da família e nao estrannos, e como 
taes têm, em regra, os mesmos direitos dos :fi lhos legi times e cita 
Corcieiro, Dubit. 4 ; Gama, Dec. 3·a ; Lobão, Notas a Mello, liv. 
3. 0

, tit. 8, § 17, n. 3, na sua nota La ao § 25 ; D ir. das Fam., 
pag, 239 ; Vide C. da Rocha, § 343, nota in fine, e assim o jul
gou a Relação cie S. Paulo, por accordão de ro de Fevereiro de 
r882, na appellação cível de Jacarehy, n. 706, sendo appellantes 
José Ignacio Bicudo e outro e appellada a herança de Bento Joa
quim ele Moraes. 
. Em contrario opin!io outros que o filho natural é estranho á 

família paterna, assim não podem succerler aos parentes collateraes 
~a ternos, doutrina essa sustentada por Correia Telles, D ig. Port., 
hv. II, arts . 845 e 879 , e que se vê nos Codigos Civis francez e 
~ortuguez, arts. 7s6 e 2005 ; Borg. Carn., § 192, n. 3, pag. 2 ~ 3 , 
hv. 12; Cod. Liv. 5, tit. 27 ; pelCls accordií.os da Relação da Ba
hia, no Direito, vol. q, n. 3, pag. 534, e na Gazeta Jurldica, vol. 
20, pag. r4o. 

Que os filhos · naturaes reconhecidos não succedem directamen
te. aos collateraes pelo lado paterno concorrendo com irmãos ou 
pnmos legitimas se vê julgado pelo accord.;o revisor da Relação 
do Maranhão, de 14 cie Julho de I873 ; Dl r., vol. de rs de Agosto 
de r873, pag. 97· Os que sustentam esta ultima opmi;í o dizem 
qae o reconhec1mento dos filhos naturaes só lhes dá o direito de 
concorrer á successão de seus paes e nunca á dos parentes collate
raes paternos, pois o reconhecimento, acto puramente pessoal do 
pae que reconhece, n:io póde estabelecer relação alguma de pa
rentesco entre os filhos naturaes e parentes do pa e que os reco
nhece (C. Telles, Dig. Port., tom. II, art. 845, e Mourlon ; Repets 
E'crites, tom. li, tit. I, cap. IV, sec. r. ", § 1.0 ·, n. r4r ) ; que nii o ele
vem ser cbamarlos á succe.;são dos collateraes paternos, porque isto 
seria dar, creando estas relações de direito, ao mesmo reconheci
mento o effeito de ligar por um laço t odo juri rlico taes fi lhos a 
uma família, a que são estranhos e que n:.o concorrem rlirecta ou 
indirectamente para tal um tal acto - o do reconhecimento. 

Que n · o sendo o parentesco illegitimo fund amento da succes
siio, senão por excepção da regra, porq ue esta fun da-se no paren
tesco leg-itimo-Mackeldey, Dir. Rom., § 643 , é evidente que, para 
que podessem ser chamados á successãc> dos collateraes pate;nos, o~ 
filhos naturaes, se fazia preciso que isto ficasse expressamente de
terminado em lei, porque as disposições fundadas em razões espe
ciaes e contra as regras communs de dirtito não se estendem de 
U11l caso a outro caso- L. 141, D ig. de reg. jur. e cit. Mourlon, 
Repts., Ecrs. sobre o Cod. Civil Francez, tom. 1.0 , tit. 7.0 , cap. 
3.0 , sec. 2 . a , § 2. 0 , n. 9 e 79, para que possa dizer que chamados os 
filhos naturaes á successão dos paes pela cit. Ord. do li v. 4· 0 , tit· 
92 pr., forão lambem chamados, por issso mesmo, a success5o dos 
parentes collateraes destes ; e ainda, 
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que tanto não podem os filhos naturaes, embora leg<.lmente 
reconhecidos, succeder directamente aos parentes collateraes de seus 
paes que, sobre ser esta opinião a sustentaria por- escriptores de 
nota como· Borges Carneiro, Dir. Civ., § 197, cit.; Correia Telles, 
Dig. Port., tom. 2.0

; Perdigão Malheiro, Com. á cit . lei n. 463, de 
2 de Setembro de r847, cap. 7 .0 , pags. 139, 845 a 879 - é tam
oem a mais seguida. pelos tribunaes do paiz, como attestão varias 
arestos, entre estes os que vêm no Direito, Rev. de Leg., Dout. e Ju 
ris., vol. r, pag. 87, e vol. 17, pag. 544, e isto certamente por 
ser a mais coniorme não só com o espírito e lettra da mesma Ord. 
do liv. 4.0 , tit. 92 pr., como tambem com o que a este respeito 
dispõe o Dir. Rom., l. 12 do hv. 5.0 , -tit. 27, Cod. de nat. tib . e 
Cods. das nações civilisadas e christãs, como o são o Cod. Civ. Fr ., 
art. 756 e Cod. Civ. Port., art. 2005, que a lei de r8 de Agosto de 
1769 manda seguir como direito subsidiaria ao nosso; e tambem, 

que se pelo principio de representação, ficção da lei em vir· 
tude da qual presume-se que os filhos ou descendentes de uma 
pessoa predefunta vêm occupar o legar, grau e qireitos desta na 
herança de outro parente fallecido depois-Loureiro, Dir. Civ. Braz., 
S 418, e cit. Mourlon, tom. 1. 0

, cap. 3.'>, sec. 2.a, n. 87-podem 
os filhos naturaes ser chamados á success:ío dos seus avós paternos, 
por ter sido isto, embora sem razão plau~ivel, tolerad,o e permitti
do por alguns escriptores, como o citado Correia Telles, Dig. Por., 
tom. 2. 0

, art. 844, comtudo um tal principio n:io favorece aos mes
mos filhos naturaes, de modo a poderem elles, representando seu 
pae, concorrer à successão dos parentes collateraes a este ; pois 

que o principio de representação foi sempre um direito pecu
liar aos descendentes legítimos e nunca aos filhos ou descendentes 
naturaes. 

Vide Direito, vol. 22, n. 3, pag. 537 a 553, accordã,o da 
Relaçiio do Maranhão de 14 de Maio de r88o. 

Em contrario que podem succeder aos collateraes paternos 
decidir<i o o Sup. Trib. de Justiça, Rev. Civ. n. 7062, recorrente 
Virgínia Leúpoldina Bandeira Calmon e recorridos Demetrio Ferrei
ra Bandeira e outros, em r6 de Junho rle r868, e o Tribunal de 
S. Paulo, por accordáo de 25 de Outubro de 1895, appellaç\o n. 
485, da capital, appellantes d. Maria Leopoldioa ele Siqueira Ma
chado e outros e appellados d. Eugenia Amelia de Siqueira e outros, 
appellados d. Eugenia Amelia de Siqueira e outros, sustentando 
que os filhos do padre S·queira, representando seu pae morto, po
diam como sobrinhos naturaes succeder com suas tias na successiio 
de uma irmã de seu pae que os reconheceu, tendo n~orrído a tia e 
sido;aberta a .successão ao tempo em que vigorava a lei n. r8r, 
de r8go.-

Em França o reconhecimento do filho natural não estabelece 
vinculo senão entre pae e mãe dos quaes emana e o filho a quem 
se refere, resultando que este não entra na família de seu pae ou 
mãe i não torna-se parente de seus parentes e não póde ter nenhum 
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§ 440 

Na falta de irmãos e sobrinhos succedem os paren
tes mais proximos em grau com o defunto, ou seja um 
ou muitos, sem difierença de sexo, de edade, ou de 
linha (Novella ll8, cap. III; Mello Freire, liv. 3_., tit. 8, 
§ 17). (175) 

direito.a successão destes (Art. 756, Cod. Civil Francez, Baudry et 
Lacantmérie, Précis de Droit Civil, tom. Lo, ns. 906 e 929 e tom. 
n, pags. 67' !03). 

Assim não tem na linha ascendente outros parentes que seu 
pae e mãe, não tem nenhum na linha collateral; só pó de succeder, 
como successor irregular, a seu pae ou sua mãe e não aos mais 
ascendentes ou aos collateraes. 

Quanto aos direitos do filho natural sobre os bens de seus 
descendentes, são absolutamente os mesmos corno se elie fóra filho 
legitimo; succede a seus descendentes legítimos ou a seus filhos na
turaes reconhecidos. Em Portugal os filhos illegitimos, posto que 
perfilhados ou reconhecidos, não succedem ab-intcstato aos transver
saes de seus paes, nem estes parentes aos filhos illegitimos, exce
p.to em ambos os casos não havendo outros parentes dentro do de
cimo grau (Cori. Civil Port., art. 2005). Na Italia, o filho natural, 
posto que reconhecido, tambem não tem direito sobre os bens dos 
parentes do pae ou da mãe e nem estes parentes têm direito sobre 
os bens do filho natural. 

. (175) Os graus de parentesco contam-se segundo o dir~ito ci
vtl (romano)-Ord., liv. 4 .0 , tit. 94 ; Portug., De Donat., ltv. ill, 
cap. 19, n. 44) . Segundo este modo c!e contar, os tios do collateral 
defunto preferem aos primos irmãos delle i porque o tio está com o 
sobrinho em terceiro grau civil e o primo em quarto. Quando a heran
ça se devolve ab - inte;tato aos parentes em grau mais distante que os 
rlos irmãos e sobrinhos, todos succedem in capita. (Lobão, N. a 
Mello,.liv. III, tit. 8, § 17, n. 1; Ramalho cit., nota 138, p~g. 45 ). 

Amda que os tios, irmãos do pae ou da mãe do fallec1do, es
tejam no mesmo grau que os sobrinlzos do mesmo fallecido ; estes 
comtudo excluetL aquelles da successão, porque lhes aproveite;. o 
beneficio da representação ; porém, os tios excluelD da successiio 
os f ilhos de sobrinhos do fallecido, porque a estes já não é dado o 
beneficio da representação (C. da Rocha,§ 345, Dig. Port., vol. 2.0 , 

arts. 874 e 875; T . de Freitas, Test. e Successões, pag. 38r) . 
O parentesco se conta por linhas e graus. Linha é a serie das 

pessoas provindas do mesmo progenitor a que chamamos tronco. A 
linha se diz rufa quando se conta directa e seguidamente dos pro
creadores para os procreados. Transversal ou collateral quando se 
conta para os lados, isto é, se cornparão pessoas que p10vêm sim 
do mesmo tronco, mas não directamente uma da outra. 
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Na linha recta, quando de uma pessoa dada subimos para os 
seus procreaclores, chama-se linha de ascendencia i se descemos para 
os gerados, linha de descendmcia. Tres s.1o as linhas : ascendente, 
descendente e collateral. Linha directa descendente é aquella que tenho 
com os que descendem de mim; linha clirecta ascendente é aquella 
aquella que tenho com aquelles de quem descendo i e co/lateral é 
que tenho com os que descendem commigo do mesmo tronco. 

O par'entesco se fórma por uma ou muitas gerações e é o nu
mero destas gerações que faz o numero do grau de parentesco. O 
parentesco entre pae e mãe, filho e filha, que se fórma por uma 
só geração, é conseguintemente um parentesco de primeiro grau. O 
parentesco entre avó e neto é de segundo grau, é por duas gera
ções que o neto descende do avô i de bisavô e bisneto descende 
este de tres gerações, sendo parente em terceiro grau. 

Na linha collateral não ha primeiro grau, porque não ha uma 
só geração. 

Na linha recta contam-se os graus quantas são as gerações. 
Na linha collateral diversifica o mó:io de contar por direito ro
mano e por direito canonico. 

O direito rumano cantil. todas as geraç3es ou graus subindo 
por uma das linhas até o tronco e descendo pela outra linha. Con
ta-se o numero de gerações que tem havido desde um dos paren
tes até o tronco commum, donde desce-se desde o tronco commum 
até o outro parente. Os irl'tãos são parentes em segundo grau, por
que são precisas duas gerações para formar o parentesco que existe 
entre elles-dos paes e avô, tronco commum. Tio e tia est~. o. em 
terceiro grau com o sobri11lto e sob1·inlta, porque são precisas tres 
gerações para formar o parentesco, isto é, duas gerações para subir 
da pessoa do sobrinho até o tronco commum, que é seu avô, e 
uma para descer desde o tronco commum até o tio que é filho da 
pessoa que faz o tronco commum. Os ptimos-irmãos . estão · no 
quarto grau, porque são precisas quatro gerações, duas para subir 
de um dos primos-irmãos germanos até seu avô, que é o tronco 
commum, e duas para descer depois desse tronco até o outro pri
mo-irmão. 

O direito romano é o acceito na contagem dos graus do pa
rentesco com o fim da success o, e actualmente, quanto aos impe
dimentos para c::~samento por motivo de parentesco ; o direito ca
nonico sempre foi applicado ás recusaçõ es dos juizes, impeclimentos 
de testemunhas e tambem aos impedimentos para casamentos e man
dado observar pelo regul. de 15 de Junho de 1859. 

Em materia de successão é applicavel o direito civil1 que é o 
romano (Ord., liv. 4, tit. 96 princ.; Assento de 16 de Fevereiro 
de 1786 sobre o 1.0 quesito i Ribas, Dir. Civ., vol. II, nota 6.a, 
pag. 63). 

Por direito canonico os irmãos estão no I. 0 grau de parentes
co collateral ; tio e sobrinho no segundo ; filho de sobrinho no ter
ceiro grau (Vide :Pothier1 vol. !;1. 0 , pags. I4 a I 6 i T. de Freitas, 
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Secção IV 

CONJUGES 

§ 441 

Em falta de parentes até o de0imo grau, segundo o 
direito civil, succede ab-intestato ao conjuge preclefun
to o conjuge sobrevivo, si com elle viveu na mesma casa 
e. no mesmo leito até o tempo da morte (Ord., liv. 4.~ , 
t1t. 94; Oonsolid. dos L. L. Civis, art. 973 ; Ramalho, 
Inst. Orph., § 23, pag. 46 ; Gouveia Pinto, cap. 42, § 4.0 

; 

O. Telles, Dig. Port. , liv. II, art. 881 ; O. da Rot:ha, § 
345). (176) 

nota 3·a ao art. 959 da Consolidação das Lei~ Civis; Cods. Civis 
Francez, arts. 735, 7?J6, 737 e 738, e Portuguez, art. 1973 a 1977 . 

. Por direito romano os collateraes em ro.0 grau, diz T. de 
Fr~1tas, são meu 8.0 sobrinho e meu 7. 0 primo-Vide Borges Car
netro, vol. 2. 0 , tit. XVIII, §§ r6r e r62. 

(r76) A Ord., Iiv. 4, tit. 94, diz que fallccendo o homem ca
sado ab- intesiato, e não tendo parente até o decimo grau contado 
segundo o direito civil, que seus bens deva herdar, e ficando sua 
mulher viva, a qual ;imiame11te com elle estava e vivia em casa iezZda 
e mattfeztda, como 11tutlter com sezt marido, ella será sua universal 
herdeira. E pela mesma maneira será o marido herdeiro da mu
lher com que estava em casa manteúda, como marido com sua mu
lher, se ella primeiro fallecer sem herdeiro até o dito decimo grau. 

Bastará a separação de facto para que se dê no caso exclusão 
da successão entre os conjuges ? 

T . de Freitas, na Consolidação das L . L. Civis e em Test. e 
Sue., § 270, diz : a herança é deferida ao conjuge sobrevivente, se, 
ao tempo da morte do outro, viviam juntos, habitando na mesma casa. 

Os escriptores, porém, referem-se á separação decret:tda por 
s~ntenc;-a de divorcio e alguns distinguem os casos do sobrevivo ter 
stdo culpado ou não. Gouveia Pinto, cap. 42, § 4°, diz: para que 
o conjuge, marido ou mulher que sobrevive, possa succeder na 
meiação ou herança do fallecido,. é necessario que ao tempo da 
morte estivessem vivendo juntos, sem que tivesse havido separação 
de tbalamo, ou mesa ; porquanto, separados, succede o Fisco. C. 
Telles, citado no texto, diz : ccse os conjuges estavam separados por 
toda a vidá, p.->r sentença de divorcio, e o conjuge sobrevivo não 
tiver tiver parentes até o r o. 0 grau ; ou o conjuge sobrevivo foi o 
culpado no divorcio, não succede então ao fallecido ; ou foi jul
gado innocente e então succede como se não houvera divorcio>J, 
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cita a L. unica Dig. Unde vir et uxor e Mello Freire, livro 
nr, tit. 8, § !8. Coelho da Rocha diz: ({Se do defunto não res
tam parentes até o 10.0 grau por direito civil, é chamado á sue
cessão o conjuge sobrevivo, salvo, julgada a separação perpetua, se 
o conjuge sobrevivo foi culpado, dando-lhe causa». 

Ramalho allude tambem á separação decretada por sentença 
de divorcio pelo juiso da Egreja e hoje da competencia do juiz se
cular. O Cod. Civil Port., art. 2003, exceptua da successão o 
conjuge sobrevivo separado jtf.dicialmente de pessoa e bens por culpa 
sua. Os praxistas alludem á separação por sentença de divorcio e 
não negam a successão ao conjuge que não deu causa á separação, 
assim tambem no caso da privação da posse dos bens como cabe
ça de casal.-Vide Borges Carneiro, § 130, ns. 5 e 6, vol. II, 
pag. Io8. 

T. de Freitas, na nota 441 iu fine ao § 270, d iz que no nosso 
fôro não costuma-se apurar a doutrina sobre quem recahe a culpa 
do divorcio. 

Em França o divorcio rompe o vinculo conjugal, suprime o ti
tulo de esposo e, na fórma do artigo 767 do Codigo Civil Francez, 
não succede o conjuge sobrevivo divorciado no momento em que 
se abre a successão, não se distinguindo o esposo innocente ou não, 
pois a lei não distingue. Quanto ao separado de corpo, não se tira 
o direito de successão reciproca, assim o dizem Aubry et Rau, 
vol. VI, § 6o6. 

B. e Lacantinerie dizem: ha boas razões para se extender a priva
ção da successão ab-intestato ao esposo separado de corpo, ao me
nos áquelle contra o qual foi decretada a separação, isto é, que 
deu por sua culpa causa a ella ; mas, dizem elles, a lei não abran
ge o caso e o interprete não póde fazer extensiva uma lei de pri
vação de direito, extendendo o caso lega l a outro, accrescendo que 
o legislador francez distingue o divorcio dissolvendo o casamento e 
a separação que o deixa subsistir. 

A nossa legislação patria não se refere senão á separação de 
facto e não cogita de culpa, posto que, como diz Gouveia Pinto, 
não é justo que aquelles que não têm t!ado causa á separação se
jam privados de um direito que já lhe!: competia pela lei, e cita 
em apoio de sua opinião na nota La do cap· 42, § IV, Port. de 
Don., liv . III, cap. rg, ns. 55 e 56, e Barbosa a Rub. de ' soluto 
matrimonio, 2 .a parte, ns. 58, 59 e 6o. 

O casamento putativo póde fundar um direito de successão 
como o casamento valido ; mas esse direito cessa de existir a par
tir da declaração judicial de nullidade, devendo o casamento pu
tativo, a datar do momento em que é annullado, ser assemelhado 
a um casamento valido dissolvido com rompimento do vinculo con
jugal. Em caso de annullação de um casamento putativo deve-se 
distinguir: se a nullidade foi judicialmente declarada anterior ou pos
teriormente á morte do conjuge de cuja successão se trata. Na 
primeira hypothese o conjuge sobrevivo, mesmo que seja de boa 
fé, não póde mais succeder ao predefunto. Na segunda hypothese 
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Secção V 

FAZENDA NACION AL (UNIÃO) 

§ 442 

Na falta de parentes até o 10.0 g·rau por di reito ci
vil e do conjug-e, fi ca a herança vaga r, J.evolvc-se á Fa
zenda Nacional. na fórma da Ord., liv . 1, tit . 90, § 1, e 
liv . 2, ti t . 26, § 17; liv. 4, tit 94 in jtne, e arts . 51 e 52 
do decreto n . 2433, ele 15 tle J nnho de 1859. (177) 

o esposo sobrevivente e de boa fé conserva a herança que adqui
riu (Aubry et Rau, vol. 6. 0 , § 6o6, pag. 337). 

Se o casamento foi contrahido nullamente de boa fé,. diz 
Pacifici Mazzoni, vol. 5. 0 , pag. 470, se deve distinguir: se a 
nullidade foi declarada em vida de :!.mbos os conjuges, isto é, 
antes que se abrisse a successão de um delles, o sobrevivo não 
gosa de nenhum direito sobre a herança do predefunto, l:>em 
que se deva distinguir si ambos ou elle só est~jam de boa fé ; os 
effeitos novos do casamento não pódem decorrer depois de decla
rada a nullidade, pois seria contradictorio que um casamento annul
lado tive3se a virtude de produzir effeitos e que se abrisse um di
reito de successão, perdido o estado de marido e mulher e se este 
nii o mais existe. Mas, se o casamento não estiver declarado 
nullo ao abrir-se a successão dos dois conjuges, o sobrevivo gosa dos 
direitos hereditarios sobre o patrimonio do defunto, desde que seja 
de boa fé. Não gosa egualmente, diz Mazzoni, se a acção de nullida
de estava já iniciada, proposta ao tempo da abertura da successão. 

Lafayette e T. de Freitas entendem que deve ter havido jul
gamento proferido ao tempo de abrir-se a successão (Dirs. de Fam., 
§ 34> nota I, pag. s6, e Test ., nota 442·) 

O artigo 75 da lei n. 181, de 18go, diz: «quando o casamen
to nullo ou annullavel tiver sido contrahido de boa f é produzirá os 
seus effeitos civis, quer em relação aos conjuges, quer em relação 
aos filhos, ainda que estes fossem havidos antes do mesmo casa
mento. Todavia, si só um dos conjuges o tiver contrahido de boa 
fé, o casamento só produzirá effeito em favor delle e dos filhos» . 

O conjuge, como herdeiro ab-i?Ztestato, não póde entrar na posse 
dos bens herdados sem prévia habilitação, art. 8 do decreto de 15 
de Junho de 1859 ; Souza Bandeira, Novo Proc. dos Feitos, nota 310. 

Quando o marido é parente de sua mulher ou a mulher do 
marido, fallecendo alguns delles ab-intestato, o sobrevivo toma o 
logar seu, segundo seu grau de parentesco, para exc!Ulr os outros 
parentes mais remotos até o 10.0 grau. 

(r77) Já em as notas 6.a e 82 desta obra largamente trata
mos da questão de saber a quem se deve devolver a herança vaga : 
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se á Umão, ou aos Estados? Ha opiniões divergentes e nos Esta
dos de S. Paulo e Rio as leis orçamentarias contêm a verba: di
nheiros de defuntos e ausmtes, formando com a de dinheiros dos 
orphãos etc., a divida fluctuante. · 

O secretario de finanças do Estado do Rio, dr. Annibal Teixeira 
de Carvalho, em seu relatorio de 1896, diz com franqueza a sua opi
nião, que julgo a verdadeira, assim se exprimindo: 

«Alguns pensão que os bens vagos, de defuntos e ausentes, 
quando não apparece quem os reclame, slí.O do domínio ca~ual do 
Estado, onde o de cu;its tinha o seu domicilio, e não da União, 
pois incidem sob a soberania territorial desse J·:stado. Os partida
rios desta opinião affirmão que as ordenações e toda legislação pos
terior acerca da vocação da nação e da sua anomala success.\o em 
taes bens tornarão-se obsoletas depois do regimen federativo pro
clamado a 15 de Novembro de 188g. Sustentão ainda que a actual 
fórma de governo trouxe esta modificação no direito civil, como sue
cedeu nos paizes que a adaptarão : na America do Norte o assumpto 
é regido pelos codigos civis dos Estados; nas republicas Argentina e 
Venezuelana, esses bens são arrecadados em beneficio dos institutos 
de instrucção e caridade do domicilio do de cu;its ; na Suissa o codi
go federal das obrigações não os menciona, abandona-os á legisla
ção peculiar dos cantões. 

Não obstante taes argumentos, eu me inclino a acreditar que 
a arrecadação destes bens pertence á União e que, em favor della 
e niio dos Estados, se opéra a prescripção se não forem reclama
dos dentro de trinta annos. 

A fórma federativa entre nós nenhuma alteração introduzia na 
materia e nem comprehendo como os preceitos do direito civil 
possão ser modificados tacitamente por uma revolução politica. 

Não é da essencia do regimen federativo que em todos os 
paizes organizados por ~al fórma tenhão os Estados os mesmos 
poderes e direito~; a Federação póde ser mais ou menos ampla, e 
tanto assim é que, em algumas nações acima mencionadas, os res
pectivos Estados têm a faculdade de legislar sobre o direito subs
tantivo, o que na nossa lhes é expressamente vedado. 

No imperio taes bens pertencião ao domínio eminente da 
Nação e não sendo as disposições, que consagrarão este direito, . 
contrarias ao systema de governo firmado pela Constituição Fede
ral, estão as mesmas em vigor (art. 83 da Constituição).» 

Fiscus post o1Jmes. A Nação não é propriamente um herdeiro, 
mas a sua situação é a de um herdeiro, no dizer de Savigny, Dir. 
Rom., § 337, o direito de succeder nas heranças vacantes deve ser 
considerado como supplemento do direito de succe~são. Em França, 
morrendo um extrangeiro, só succede a Nação nos immoveis situa
dos naquelle paiz. Pim. Bueno, Dir. Intern. Privado, n. 144, pag. 
78, sustenta que a lei do paiz do finado é que devia presidir ás 
relações do direito de devolução de sua herança e não esse direi
to de occupação de bens vagos por direito de soberania nacional ; 
que a mcionalidade de cada individuo devia ser seu herdeiro legi· 
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TITULO IV 

JUIZO DE CAPELLAS E OBRIGAÇÕES 

CAPITULO XXXIV 

CAPELLAS 

( Vinc~dos) 

§ 443 

Bens vinculados. (ou vincz~los) são, em sentido res
tricto, aquelles que foram declarados inalienaveis in 
pm·petuum pelos instituidores, com cert.os encargos. 

·podem ser de duas especies : capellas e morgados. 
OapeZla é o vinculo, cujos rendimentos são destinados 
no todo ou maior parte ao cumprimento ele encargos 
pios, para continuação da piedade do instituidor. 

J110?"{Jado é o vinculo, cujos rendimentos são re· 
servados ao administrador e sua successão, em ordem 
prefixada, para conservação do lustre e nobreza da fa
milia (Souza Bandeira, Nov. Proc. dos Feitos, § 320 ; 
Coelho da Rocha, §§ 498 a 524; Perd. lvlalheiro, lvlan., 
§§ 449 e 524.) 

§ 444 

Os morgados, capellas, e quaesquer outros vínculos 
de qualquer natureza e denominação que sejão, sã.o con
siderados como não escriptos e nullos. · (Decr. n. 834, de 
2 de Outubro de 1851 , art. 43, § 5.0

; L. de 6 de Outu-

timo na falta de anterior e mais graduado successor (Cod . CIVil 
Francez, arts. 768, 769 e 772). Em Portugal a Fazenda Nac[onal 
está no sexto grau na ordem da successão legitima. Vide arts. 72 r 
e 7 58 elo Cod. Civil Italiano, dispondo tambem sobre a devolução 
a Nação. Não póde a Naç'io tomar posse da herança sem que 
preceda sentença que declare vaga a herança e devoluta á Fazenda 
Nacional, na fórma dos arts. 51 e 52 do decreto n. 2.433, de rs 
de Junho de 1859, proferindo a sentença os juises ausentes e de
pois intervindo a justi\-a federal, ctevendo ser os bens incorporados 
ao patrimonio nacional. Vide sentença do Supremo Tribunal Fede
ral, de 26 de Julho de r893, desde fi. 157 a fi. r6o desta obra. 
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bro de 1835, art. 1." ; Sent. do Sup. Trib. de Just.. na 
Rev. n. 8432, de 6 ele Dezembro de 1873 ; . Accordão da 
Helação do Rio, de 9 ele Setembro de 1873, Direito, vol· 
ele 15 ele Janeiro de 1874, pags. 3--l: a 36.) (178) 

( 17 'ô) Trau~cn:veulo~ tae~ Jec.:tsÜe:i JedaranJo tt Ut! a veli.Ja 
test3mentaria instituindo morgados considera-se não escr ipta, e os 
respectivos bens passam para os herdeiros do testador, e que nullo 
é o legado da terça ou qualquer legado feito de certos bens para 
estes constituírem morgados. 

REVISTA N. 8.432 

Recorrmte-A Mesa Admi?tistratt'va da Santa Casa áe Mt'sericordia 
da Vil/a de Amarante, em Portugal. 

Recorridos- O senador Antonio de Souza Queiroz e outros herdeiros 
do finado brigadeiro Luiz Ant(lnio de Souza. 

(Juizo de I.a instancia, o da cidade de S. Paulo, e de z.a, o Tri
bunal da Relação do Rio.) 

SENTENÇA DE PRIMEIRA ÍNSTANCIA 

Julgo por cumprido o testamento de fl., pois que a unica du
vida que até agora se offerecia está inteiramente desvanecida pela · 
Resolução de 29 de Maio de 1837, a fl. 97, que, considerando a 
deixa da terça dos herdeiros de fi. g6, para instituição de morgado, 
como condição impossível, ou dependente da vontade de terceiro, 
que não quiz annuir á vontade do testador, manda que esta se haja 
como não escripta, e que os bens que fizerão objecto dessa insti
tuição, fiqut!m pertencendo aos herdeiros dos instituidores; e nesta 
conformidade declaro os mesmos herdeiros livres inteiramente de 
qualquer obrigaç-ão a este respeito, na fórma da dita Resolução e 
do requerimento á fl. 96 : e pague a testamentaria as custas. São 
Paulo, 24 de Março de 187o.-Manoel Rodrigues Vitlares. 

ACCORDÃO 

Accordã.o em relação, etc. Recebem os embargos de fl. 222, 

para conhecer-se da appellação que foi interposta nos termos da 
Ord., liv. 3.0

, tit. 70, contados os dez dias desde que a Embar
gante teve sciencia da sentença appellada; e quanto mais que podia 
a embargante appellar por via do beneficio de restituição, de que 
gozão tambem as Casas de Misericordia : e não procedendo, ou
trosim, pelo mesmo beneficio, além de outras razões, a prescripção 
allegada pelos Appellados embargados, reformando o accord .o em
bargado, confirmão a S>:!ntença appellada de fi. g8 v, que julgou 
não escripta a verba testamentaria para instituição de morgados, e 
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declarou que os bens que fizerão objecto da instituição dos mor
gados ficavão pertencendo aos herdeiros dos instituidores e livres 
de qualquer obrigação os mesmos herdeiros ;-e recommeudo, diz 
a verba, a meus testamenteiros e administradores, fa<_;ão por dili
genciar do Soberano a graça da deprecada mercê dos morgados 
para os meus tres filhos, e quando não possa verificar-se esta gra
ça, então é de miulla vontade dispor de toda a minha terça_ n~ 
fórma seguinte : a metade será remettida para Portugal e distn-
buida em Amarante na fórma que já fica declarada. _ _ 

O pretendido legado pio, deixado á Santa Casa de MJsencor
dia da villa de Amarante, em Portugal, deveria ser formado da 
terça dos instituidores dos morgados, que não se verificarão ; mas 
como pela .Resolução de 29 de Maio de r837 todos os bens que 
fizessem objecto, ou de que tratassem as disposições testamentarias, 
concernentes á instituição de morgados, não realizadas, deverião per
tencer aos herdeiros dos instituidores de morgados n?o verificados, 
foi n~ste sentido, e para esse fim, que a sentença appellada repu
t?u, ou deu por cumprido o testamento de fL, desapparecendo as
Sim oom a Resolução citada o legado deixado á embargante. 

E bem julgou a seotença appellada, porquanto, a Resolução de 
29 de Maio de r837 não foi promulgada sómente para prohibir os 
morgados, já prohibidos pela lei de 6 de Outubro de r835, e nem 
para dar destino aos bens dos instituídos, já acautelados esses bens 
pela referida lei de 1835· A Resolução de 29 de Maio de 1837 
cogitou de mais alguma cousa quando ordenou que todas as ver
bas testamentarias, sem distinguir, entre umas e outras, as que po
derião prevalecer para instituiçã o de morgados, deverião haver-se 
como não escriptas, e que os bens que fizessem objecto de taes 
verbas ou disposições pertencerião aos ~erdeiros dos instituidores. 
Prohibindo os morgados e dispondo sobre os bens dos instituidores, 
havia já a lei de 6 de Outubro de r 835 ; e não podendo ser ocio
sa a Resollll;ão de 29 de Maio de 1837, outro sentido se lhe não 
póde dar senão aquelle que 'deu-lhe a sentença appellada, pois sen
do o pretendido legado formado da terça dos instituidores dos 
morgados, que se não verificarão, deverião pertencer os bens que fi
zeram objecto de taes disposições testamentarias aos herdeiros dos 
instituidores, á vista da Resol. citada de 1837. 

Esta Resol. .sem duvida prejudicou á Embargante, cujas vanta
gens devem ceder á presumida sabedoria do ler;islador; e como a 
entendeu a . sentença appellada, foi sempre entendida a citada Re
sol. de r837, promulgada para remover duvidas e dif:fi.culdades, 
como as que embaraçarão os herdeiros appellados e embargad?s 
na posse dos bens da terça do instituidor brigadeiro Luiz Antomo 
de Souza, que deprecarão Beneplacito Regio pora formar morgados, 
e os obrigarão a requerer a dita posse, sujeitando-se .á ~ondição 
de não poderem alheial-as, ag-uardando disposições legislativas, co
mo se vê do requerimento à fL 97, ao qual refere-se a sentença 
appellada, que, portanto e o mais que os autos demonstrã.o, foi 
confirmada por desempate do desembagador Francisco Marianni, oc-
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§ 445 

Os bens vinculados existentes at.6 a data da mencio
nada lei ficarão mantidos até a epocha da morte dos 
actuaes administradores, tornando-se allodiaes depois, pas
sando, segundo as leis que reg·ulão a successão legiti
ma, aos herdeiros dos ultimas administradores ; não po
dendo estes dispor de taes bens em testamento nem por 
outro qualquer titulo (L. cit. § 2.0

) . 

§ 446 

As disposições referidas s6 comprehendem os vincu
las pertencentes a famílias, administrados por indivi
duas dellas. (L. cit., § 3.") 

§ 447 

Todas disposições testamentarias, ou doações, para 
instituições ~e morgados e vinculas, que se não verifi
carão, devem haver-se como não escriptas; e os bens, 
que fizerão objecto dellas, pertencem aos herdeiros dos 
instituidores. (Decr. de 29 de Maio de 1837.) (179) 

capando este a cadeira de presidente do Tribunal no impedimento 
de uns e suspeição de 0utros desembargadores de mais antiguidade. 

E pague a embargante as custas, em que a condemnão. Rio, 
9 de Setembro de 187 3.-F. Marianni, presidente com voto. 
Magalhães Castro. - Campos, vencido; · votei pela refórma da sen
tenc,;a.-Tavares Bastos, votei pela impropriedade do process0 çle 
conta testamen taria, que é summarissimo para o conhecimento das 
graves questões que nascem das duas leis de 1835 e 1837, em ~e
lação ao caso vertente ; questoes que dependem de alta investiga
ção, como mostrão as proprias sentenças das duas iustancias, sendo 
que, em muito~ casos, as questões de direito, como as de tal or
dem, requerem plenaria discussão, no sentir dos jurisconsultos. 

O' Su{ilremo Tribunal de Justiça, manifestada a Revista, negou 
provimento ao recurso, em 6 de Dezembro de 187 3 , contra o voto 
do sr. ministro barão de Montserrate. - Relator, o sr. ministro Clli
clwrro.-Revisores, os srs . ministros Marianni e Simões da Silva . 

(179) A lei de 1835, abolindo os vinculm, refere-se ás capei
las vinculada's, aos bens sujeitos aos encargos pios in perpetuum, ~ 
a substituições, a uma fórma especial de successão e á expressa 
declaração de inalienabilidade. A lei não refere-se á perpetuida-
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§ 448 

Compete ao JUIZ provedor de capellas conhecer sum
mariamente de todos os feitos e causas que tocarem ás 
capellas, á sua administração e encargos. (Ord., liv. 1.0

, 

tit. 50, §§ 1.0
7 4.0 e 7.0

, tit. 62, § 39 e seguintes ; Mene
zes, Juizos Di vis., ·cap. 11 , s§ 3.0 e 12 ; Instrucções de 13 
de Dezembro de 1832, art. 43; Av. de 15 de Fevereiro 
de 1837, § 6.0

; L. de 3 de Dezembro de 1841, arts. 114, 
·§ 2.0

, e 119; Decr. n. 143, de 15 de Março de 1842, arts. · 
2.0

, 3.0 e 36 ; Decr. n. 834, de 2 de Outubro de 1851 , 
art. 44.) 

§ 449 

Capella é o direito de succeder em bens deixados, 
sujeitos a encargos pios, e sob perpetua prohibição ex
pressa de alienação, cujo successor ou effectivo admi
nistrador percebe uma quota certa e determinada dos 

de dos encargos anne.xos aos bens-caso em que contmuao a ser 
alienaveis levando annexos os encargos (C. da Rocha, § 529; Alv. 
de 14 de Janeiro de r807, § 3 °), podendo taes bens constituir ca
pe lias, mas não vinculadas e probibidas por . lei, desde que o insti
tuidor não prohibiu a sua alheação expressamente. A lei de r835 
nc:o cogitou senão dos vinculas pertencentes a famílias e adminis
tr:tdos por indivíduos della ; dos bens impedidos de alienaç~o, 
amortizados, corno expressamente declara ern seu art. 3, 0 • A lei 
prphibiu as cape !las que pre;uppõem dous elementos : -inalienabi
lidade dos bens, e vocação de familia. Outros entendem que a lei 
prohibe ·e reprova toda insti~uição de capella, vinculada ou não, de 
qualquer denominação e natureza. T. de Freitas diz que esses outws 
vínculos são os fideicommissos temporarios-substituições fideicom
missarias do 2. 0 grau em diante, visto que as do 1. 0 grau são facul
tadas pela Ord., liv . 4 .0 , tit. 87, ~ 12. Vide nota 2 . a ao art. 73 
da Consolid. das L. L. Civis. Tu cogita, ft melior sequor. O encar
go, sendo temporario, n. o constitue capella, é um simples legado 
pio. (C. úa Rocha, § 524; Av. n. 85, de 28 de Março de 1854.) 
V1de accordão da Relação do Rio, de 3 de Julho de r 877-no DI
rei to, vol. de 15 de Maio· de 1878, pag. 86, dizendo que não consti
tue vinculo um a intmç o de vúzcular, bens deixados e alguns com 
encargo pio, inteiramente pessoal, como é expresso no § 5.0 do al
vará de 14 de Janeiro de r 8o7. 
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rendimentos em remuneração de seu trabalho. (Mello 
Freire, Iustít. Jm. Luzit., liv. 3.0

, tit. X, § ].0
) (180) 

(1tio) .l:'er capeHam nos h1c intelligimus jus succeuendl in boni3, 
piis obnoxiis, et alienari perpetuo prohibitis, quorum successor sive 
administrator certam portionem, veluti tertiam vel quartam ob im
pensam administrationis operam adsignatam habet.JJ Assim define subje
ctivamente Mello Freire. Moraes, Dic. Port., define objectivamen
te capella: -bens zlinculados em herdeiro ou administrador, ou fami
lia, com p1·ohibzção de alienação in ptrpetuwll, pensionados c.1m a 
obrigaç-:.·o de missas, e outros officios pios que por ma alma ex ig! o 
instituidor, contendo a ittstituição delles certa cousa, ou qt~ota de rm
das que os bens renderem para os administradores. A definição de 
Moraes1 que se conforma com a de Mello Freire, concorda com a 
definição da Ord., liv. r. 0 , tit. 6z, § 53. distinguindo os dous vín
culos: - morgado e capella. 

Vinculo é a instituição de certos bens que devem andar per
petuamente annexos a uma familia determinada por uma formula 
especial de ~uccessão, sem poder ser partilhados ou alienados, fi
cando completamente amortizados. (Coelho da · Rocha, § 497 ). 

Os vinculas se dividião em duas especies mais frequentes-mor
gado, vinculo com o fim de conservação do lustre e nobreza da 
família, e capella, com o fim somente de caridade do instituidor, 
sujeitando seus bens ao cumprimento perpetuo de missas, anniversa
rios e outras quaesquer obras pias definidas na Ord., liv. 1.0 , tit. 
6z, § 41. Todos esses vinculas, para serem instituídos, dependião 
da licença régia (poder real, então absoluto) porque continhii.o dis
pensa das leis de successão que alteravão, e porque davão maior 
extensão ao direito de propriedade, admittindo uma classe de bens 
sem proprietario que delles podesse dispor, amortizando-os, retiran
do-os do giro e transalções ordinarias, diminuindo assim as contri
buições para o Estado. (C. ·da Rocha, § 499; Alv, de 9 de Se
tembro de 1769, § 17). 

Correia Telles, Dig. Port., vol. 3. 0
, n. 1379, declara que não se 

exíge essencialmente que a capella tenha certo e determinado ren
dimento, nem que o administrador tenha certa parte do rendimen
to pelo trabalho de sua administração, isto é, que nãn é necessario 
que o instituidor determine certos bens, certa e determinada renda, 
nem salarÍQ certo; bastando somente a existencia de bens para que 
pelos rendimentos se cumprão obras pias. 

Concordamos com a opinião de Correia Telles, porquanto, se 
o instituidor não determinar salario certo, póde ser arbitrado pelo 
juiz em face da Ord .. , liv. 1.0 , tit. 62, §55, e art. 44, § 4.0 , do de
creto n. 834, de 2 de Outubro de 1851. 

A Ord. cit. declara que, quando o administrador não tenha sa
lario certo marcado pelo instituidor, o provedor lh'o assignará-c<E 
o administrador niio tiver salario etrto assignado ?lOS comptomissos, 
o provedor designará a quinta parte do que rmder, sendo a renda 
até a quantia de 20$000 (taxa !replicada pelo alvará de I8I4) ; e, 



-365-

passando a renda d! 20$ooo haverá, do que assim passar, de çada 
dez, um, até chegar a renda até 8o$ooo (valor treplicado pelo cit. alv.), 
além dos 20$ooo, de mcmeira que de Ioo$ooo leve I2$000.» (Vide 
Repert. verb., Administrador de Capella, nota A.) 

O administrador póde ter: I. 0 , salario certo marcado pelo ins
tituidor em quantia certa; 2. 0 , salario em parte certa do que ren
der incertamente; 3· 0 , não ter salario marcado pelo instituidor, caso 
em que deve ser arbitrado pelo provedor, porque em ~egra todo o 
administrador vence premio pro labore. 

Que póde haver capella sem quot:\ certa de rendimento como 
sala rio para G administrarlor, assim decidia a Relação da Bahia em 
a Rev. n. 8z98, de I! de Novembro de r873, na causa importan
te, recorrente a veneravel ordem terceira do Senhor Bom Jesus do · 
Calvario e Via Sacra do Rio, recorrido Lourenço Teixeira Bor
ges, em contrario á sent. do Sup. Trib. de Just., de 12 de Julho 
do mesmo anno, que declarou que para haver capella são reql)isi
tos necessarios : - clausula expressa de inalienabilidade e quota 
certa e determinadd. para o administrador. 

Para illustraç o da materia transcrevemos nesta nola os se
guintes avisos: 

N. 53-Fazenda-Em rs de Fevereiro de r853-Sobre capei
las e vagas. 

Illm. e exm. sr.-V. exc. fará constar ao juiz de direito da 
comarca da capital dessa província que foi recebido o seu officio 
de I 9 de Janeiro - ultimo, acompanhando uma relação de capellas 
existentts no município no termo da mesma capital, administradas 
por ordens terceiras, irmandades .e pessoas particulares, com a de
claração ele ~eus encargos e dos nomes dos instituidores : declaran
do-lhe que não sendo da competencia deste ministe!Ío os objectos 
de que trata o mesmo officio, nada se póde providenciar a tal res
peito ; e bem assim que está fóra das attribuições dos juizes de di
reito, ainda que em correi~; ão, inspeccionar e tomar conhecimento 
dos actos das gerencias das auctoridades e empregados que têm a 
seu cargo a arrecadação e dispendio dos dinheiros publicas ou 
quaesquer valores pertencentes á Nação, cujas contas devem ser to
madas pela thesouraria, na fórma da legislação em vigor. 

Deus guarde a v. exc.-Palacio do Rio de Janeiro, em 15 de 
Fevereiro de I853 .-Manoel Felizardo tü Souza e Mello.-Sr. pre
sidente da província da Bahia. 

N. 78 -Em 28 de Março de 1854-Registros de capellas e 
competentes tombos. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda-Rio de Janeiro, I6 de 
Mar<:o de r854. 

Illm. e exm. sr.-Sendo a regularidade do registro das capei
las e competentes tombos, na fórma da Ord., liv. 1.0

, tit. so, §§ 
2.0 e 3.0 , e regulamento de 2 de Outubro de, § 7.0

, art. 44, um 
dos meios mais efficazes não só para devidamente fiscalizar-se a ad
ministração das ditas capellas, como reconhecer-se a devolução de!-
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las para o Estado, quando esta se verifique ; mas constando que 
na provedoria das capellas do município desta Córte não existe o 
livro daquelle registro, tenho por conveniente requisitar de v. exc. 
a expedição das ordens precisas para que, na fórma do citado ar
tigo do regulamento de 2 de Outubro de r8sr, sejam nas provedo
rias creadosos mencionados livros de registro das capellas e seus 
tombos. 

Dens guarde a v. exc. - Viscoude do Paranrf..-Sr. José Tho
maz Nabuco de Araujo. 

N. 8s-Em 28 de Março de r854-Sobre as capellas que es
tão no caso de serem incorporadas á coróa, etc. 

Illm. e exm. sr. - Foi presente á sua magestade o imperador o 
officio do juiz de direito da comarca de Penedo, nessa província, 
no qual, participando haver recebido o decreto n. 834, de 2 de 
Outubro de I 8 5 I, em tempo que não lhe deu logar para fazer co r
feição em todos os termos da sua comarca, remette, em cumpri
mento do artigo 49, S 2. 0 , do citado decreto, as relações de capei
las, confrarias, ordens terceiras e respectivos documentos, para que 
se delibere quaes as que estão no caso de serem incorporadas á 
coróa, segundo o alvará de I4 de Janeiro de r8o7, e si os bens 
que estfto possuindo sem licen<;a devem ser tomados para a Fazen
da Nacional : e o mesmo augusto senhor manda declarar a v. exc., 
afim ele que faça constar ao referido juiz, o seguinte: 

Pe las mencionadas relaçúes se reconhece que toma ella a pala
vra Capella em um sentido lato e não no da .Ord. liv. 1.0

, tit. 62, 
S 53, a que por certo se refere a mesma Ore!., tit. 62, § so, cuja 
doutrina foi compilada no regimento das correições, annexo ao ci
tado decreto de 2 Outubro de r8sr, art. 49, § 2. 0 • 

D.1 doutrina ahi estabelecida se deduz que é propriamente ca
pella o vinculo que, t~ndo certo premio para o administrador, todo 
o mais rendimento é para o encargo pio ; não se julgando, porém, 
de capellas os bens que se acham sujeitos a algum encargo pio. 

Quauto aos primeiro'> cumpre que, por meio de exame nos 
re~pectivos títulos, se verifique em correição·: r. 0 , si fotam institui
dos com a competente licença do governo, na fórma da lei de 9 
de Setembro de 1769. ~§ I7 e rS, ou sí est:io possuídos sem titulo 
pam proceder-se na fórma do decreto de 17 de JulhQ de 1679; 
2.0 , si existe legitimo administrador na fórma da instituição, ou si 
são illegitimos, para proceder-se á sua incorporaç.:o aos proprios 
nacionaes, na fórma do alvará de I4 de Janeiro de x8o7 ; 3.'>, si 
seu rendimento é insignificante para serem abolidas, de conformida
de com o que determina o alvará de 9 de Setembro de 1769, § 21 
e seguintes, e decreto de ro de Novembro de I798 ; 4.0 , si os en
cargos s:'io cumpridos para proceder-se segundo os alvarás de 15 de 
Março de r6r4, 22 de Outubro de r64z, 13 de Janeiro de x6r5, 5 de 
Setembro de q86, 9 de Março de 1787 e 26 de Janeiro de q88, e 
lei de 6 de Novembro de r827. E no caso de acharem-se vagos, 
ou por falta de legitimo administrador, ou extincção de successão, 
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ou por comm1ssao, proceder-se-á á sua incorporação aos proprios 
nacionaes, n1 fórm1 da lei de 28 de Setembro de 1629, decreto 
de 17 de Julho de I679, alvará de 23 de Maio de 1775, 2 de De
zembro de 1791 e I4 de Janeiro de I8o7, e como declarado foi pelo 
regimento n. 834, de 2 de Outubro de I85 I. 

E pelo que respeita aos segundos (bens com algum encargo 
pio), aém do que toca á satisfaç.ío do encargo, etc., deve-se exa
minar em relação aos interesses da Fazenda Nacional, si consistem 
em bens de raiz ou em outros quaesquer a estes equivalentes, na 
fórma de direito, e si têm as corporações de m5o morta licença 
expressa para os possuir, ou gosam do indulto concedido pelo al
vará de I6 de Setembro de I8I7, ou se acham comprehendidos 
no prazo da Ord., liv. 2 . 0

, tit. x8, S r.0 , e na hypothese do alvará 
de I 6 de , Setembro de I 81 7 ; si os direitos respectivos foram pagos, 
e do contrario proceder-se na fórma de direito ou das leis da amor
tização. E porque estas differentes hypotheses só ,podem ser v.eri
ficadas por meio de um exame profundo sobre diversos pontos, e 
em presença de documentos, é semelhante attribuiç::to especial dos 
juizes a cargo de quem estão os negocias da provedoria, ou dos 
juizes de direito em correição. 

Acerca dos bens de raiz nã.o encapellados, possuídos sem licen
ça ou dispensa das leis da amortização, achando-se em vigor o es
tabelecido pela Ord., liv. 2. 0 , tit. I8, com a excepção do alvarà de 
I 6 de Setembro de I 8 I 7, nenhuma duvida pó de h a ver sobre a 
exacta applicac,;ão das penas impostas pelas leis respectiv·ls. 

E pelo que toca à venda dos terrenos, a que allude o juiz de 
direito em seu officio, sem a prévia licença do governo, na fórma 
da lei de 9 de Dezembro de r83o e decreto de 28 de Novembro 
de 1849, convém declarar que é rrulla ; porq llanto qualquer lei da 
Assembléa Provincial que a auctorizasse, por incompetente não a 
pó,l'e fundamentar; sendo mister se dirija a Ordem ao governo im
perial, conforme o mencionado decreto de I849, para a reguhr : 
cumprindo que no entretanto se proceda judicialmente nos termos 
de sua reivindicação. 

Para que pois, na conformidade do que fica exposto, proceda 
o juiz de direito da comarca do Penedo. envio a v. exc., para os 
devolver a este; as relações e documentos que acompanharam o seu 
respectivo officio. 

Deus guarde a v. ex c.- Vt.'sco!lde do Parand. -Sr. presidente 
da província das Alagoas. 

N. r3-Fazenda-Em I2 de Janeiro de r8SS· 
Aos provedores . de capellas e náo aos juizes de feitos, cabe o 

conht:cimento das questões relativas à vacancia dos vínculos por 
commisso, ou por falta de successão reg:ular e legitima. . 

Ministerio dcs Negocias da Fazenda. - Rio de Janeiro, u de 
Janeiro de r8SS· 
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§ 450 

Compete ao juizo provedor de capellas o sequestro, 
processos de vacancia e conhecimento de todas ns ques
tões relativas a vínculos e c.apellas vag-as que vagão 
por commisso, extincção de successão reg-ular e legiti
ma, falta de legitimo administrador, ou que por outro 
qualquer motivo pertençam á Nação, e devem ser in
cot·porados aos proprios naciona.es, aimla mesmo seudo 
administrados por corporação. (Alvs. de 20 de Maio de 
1769, ele 23 ele Maio de 1'775, 2 de Dezembr,, de 1791 ; 
L. de 9 de Se tem br,, de 1795, § 18 ; Al v. de 14 de J a
neiro de 1807, § 8 ; Prov. de 28 de Agosto de 1813 ; 
Ord., liv. 2.", tit. 26, § 17; Per. e Souza, nota 1004; Gou
veia Pinto, Trat. de Sue. e Test., pag. 23l ; A vs. n 13, 
ele 12 de .Janeiro ele 1855, e n. 289, rle 21 de Junho ele 
1862 ; Man. do Procurador dos Feitos, § 458, nota 837, 
al't .. 32 II, da Lei n. 221, de 20 Je Novembro de 1894.) (181) 

Illm. e exm. sr.-Sua magestade o imperador houve por bem 
mandar consultar a Secção dos Negocios da Fazenda do Conselho 
de Estado sobre o officio que a este ministerio dirigiu o juiz dos 
feitos da fazenda dessa província, em data de 24 de Outubro ulti
mo, a respeito da providencia requerida de avocar-se para o res
pectivo juizo o sequestro dos bens pertencentes à capella de Santa 
Barbara da mesma capital, que aliàs se acha pendente do juizo da 
provedoria, em virtude do procedimento do juiz de direito da 1. a 
vara crime em acto de correição. 

E tendo a referida secção sido de parecer que, em vista das 
disposições do alvará de 14 de Janeiro de x8o7, e da provisão de 
28 de Agostn de x81 3, aos provedores de capellas e não aos jui
zes de feitos cabe o conhecimento das questões relativas à vacan
cia dos vínculos e capellas por commissão, ou por falta de succes
slo regular e legitima : conformou-se o mesmo senhor com o pare
cer por sua immediata resolução de 30 do mez findo. O que a v. 
exc. communico para seu conhecimento e para que o faça constar 
ao mencionado juiz dos feitos em resposta ao seu citado officio. 

Deus guarde a v. exc.-Marquez do Paraná-Sr. presidente 
da província da Bahia. 

(r8x) Consultada a Secção de Fazenda do Conselho de Esta
do sobre o conflicto de jurisdicção entre o juiz de feitos e o pro
vedor de capellas da capital da Bahia ordenando aquelle o seques
tro dos bens pertencentes á capella ·de Santa Barbara, na ml!sma 
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§ 451 

Não são bens encapellados os que se achão sujeitos 
a onus pio, embora perpetuo, sem que haj a expressa 
c~a~1sula de prohibição de alienação, bens que passão 
para terceiros possuidores com o referido encargo per-

capital, achando-se já pendente no juizo da provedoria outro se
questro a que mandou proceder o juiz de capellas, foi pela Reso
lução n. 38o, de 30 de Dezembro de r854, resolvida a competen
cía do juiz de capellas. uO Alvará de 14 de Janeiro de r8o7 , que
rendo acautelar o prejuízo da fazenda publica, proveniente do aban
dono em que estava um grande numero de capellas vagas, sem 
que os provedores das respectivas comarcas cuidassem de promo· 
ver a sua incorporação aos proprios nacionaes : depois de decl arar 
que as disposições daquelle Alvará não se referião áquelles bens, em 
que somente forão impostos alguns encargos pios ; mas sim áquel
les em que haja vinculo expresso determinado pelo fundador, de
vendo ser estes os unicos reputados capellas, nos quaes tem a co
rôa. ~undado e inherente domínio por commisso ou extincção dos 
leg1ttmos successores, por cujo facto se devolvem logo para os pro
prios, como vacantes, segundo se exprime a carta régia de 28 de 
Setembro de 1628 : marca o processo que se deve seguir, sendo a 
provedoria o juizo competente para conhecer do estado de taes 
capellas. E quando podesse haver qualquer duvida, declara a sec
ção de fazenda na Resolução de Consulta citada, para tiral-a basta
va a Provisão de 28 de Agosto de r8r3, a qual, revivendo aquelle 
Alvará fez saber ao juizo de fóra da cidade do Maranhão e juiz de 
capellas da mesma a negligencia destes juizes no cumprimen to de 
suas salutares e luminosas disposições, e ordenou que de todas as 
capellas que se achassem em illegaes administrações se fizesse o se
queslro pelos provedores delt as. , D'onde se vê que a estes e não 
ao juiz de feitos, pertence o conhecimento de taes questões ; no 
que a citada provisão foi de accôrdo com identica disposição do 
Alvará de 23 de Maio 1775 in p1 inc . e § ro. O juiz de fe itos ~oi 
creado para assistir ao Tribunal do Conselho de Fazenda, e nao 
era de certo attribuição deste tribunal o julgamento da vacancia . 
das capellas, em que a corôa entra como successor~ nata. » 

O juiz de capellas julga os bens vagos e são mcorporados . a.o 
patrimonio nacional, intervindo o juiz seccional, que su.bstttue o J~Z 
antigo dos feitos da fazenda nacional, no processo da mcorporaça o 
(Souza Bandeira, Novo Pro c. dos Feitos; nota 343). 

Que o processo da vacancia corre perante a justiça local se 
deduz do art. 32, H, da lei n. 22 1, de 20 de Novembro de 1894. 
Havendo interesse eventual da Nação intervêm os representantes 
fiscaes da União. 

Do mesmo modo acontece no caso de arrecadação de bens de 
ausentes. 

L~ i > de P r evedor ia 2J 
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petuo. (Mello Freire: liv. 3.•, tit. lO, § 3.• ; RP-ynos, Ob
serv. 68, n. 18; Phrnbo, Dec. 119, n. 9; Gama, Decs. 30, 
48, 224, n. 8, e 286, n. l; VaU., Consult. 82; Cabed., parte 
l.", Dcc. 9ô, n. 1 ; Alv. de 14 dé Janeiro de 1807, § 3.• ; 
Prov, de 18 de Agosto de 1813; Av. de 25 de Outubro 
de 1841 ; C. da Rocha, § 529 ; C. Telles, Dig. Port., vol. 
3.•, n. 1372; Ord. do Thesouro, de 28 de Março de 1854; 
Sent. do Supremo Tribunal de J11stiça, de 12 de Outu
bro de 1873.) (182) 

( 182) O accordao da Rei. da Bahia em grau de revista de II 
de Novembro de 1893, sustenta opinião contraria: que a·perpetuid'lde 
dos encargos postos em bens importa forçosamente a inalienabilidade 
dos bens legados. 

Transcrevemos as sentenças proferidas no importante pleito 
entre a Veneravel Ordem Terceira de Nosso Senhor Bom Jesus do 
Calvario e Via Sacra do Rio e Lourenço Teixeira Borges : 

Accordão em Relação, etc. Que, vistos os autos, attentas as 
disposições de direit0 sobre a faculdade de testar, e assento da 
materia, deduzida no libello fi. 4, pedindo a nullidade das duas 
verbas ns. r8 e zr do testamento de fi. II9, com que falleceu, 
nesta Côrte, José Lopes: reformão a sentença appellada de fi. r6z, 
que julgou válidas as ditas duas . verbas, para havei-as aliás como 
nullas e não escriptas, por conterem, como se mostra, determina
ções testamentarias, que no fundo e substancia são, em verdade, 
oppostas à legislaç3o que no caso rege. Assim é que na primeira 
de n. 18, fazendo deix:f de IIO apolices da divida publica, do va
lor nominal de r.ooo95' cada uma à Veneravel Ordem Terceira, 
:!.ppellada, onerou-a d·e encargos pios, como missas, esmolas e do
tes, que serião pagos todos os annos (sem limitação de tempo) 
no dia 19 de Março, pel0s rendimentos das referidas apolices, di
zendo-se nesse mesmo dia uma missa por sua alma. Nestas condi
ções escripta a verba, firma-se, visivelmente, o pensamento do tes
tador-inalienabilidade ou indivisibilidade das r r o apolices-, a per
petuidade da distribuição dos rendimentos dellas em dotes e esmo
las. Mas esta inalienabilidade, resultante dos encargos pios impostos 
sobre taes apolices, sem limitaç ~ o de tempo, dà à disposição da 
verba a natureza de vinculo ; pois que vinculo ha, segundo a dou
trina do Alv. de 14 de Janeiro de r807 , § 3.0 , sempre que um 
instituidor faz os seus bens inalienaveis, gravando-os de encargos 
pi0s, sem tempo definido, e tambem como illustra C . da Rocha, 
Inst. do Dir. Civ., § 497, a condição da inalienabilidade e indivi
sibilidade é o seu caracter distinctivo. 

Na verba citada (18) dà-se a perpetuidade dos encargos pios, 
quando distribuídos, como ella determina, annualmente-no dia 19 
de Março de todos os annos, pelos rendimentos das apolices, das 
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quaes respeitada a clausula imposta, nunca a appellada poderâ dis
pór, como de um simples legado, cahindo por isso em amortização 
o capital dessas apolices. 

Sendo, porém, o encargo perpetuo de missas, ou qualquer ou
tra obra pia, sobre certos bens, o que se chama capella vinculada, 
citado Coelho da Rocha, §§ 524, sz6, tlt. 6z, § 53 ; em conse
quencia da inalienabilidade dos bens, donde devem vir os rendi
mentos, tal como é, em essencia, o que a verba de n. r8 dispõe, 
é claro que incorreu na sancção da lei de 6 de Outubro de r835· 
§ r. 0 , que prohibiU o estabelecimento de vinculo? de qualquer na
tureza ou denominação que sejão, e, pois, como não escripta e 
nulla se dP.:ve julgai-a. Resolução de 29 de Maio de r837. 

A intenção do · testador, de illudir a lei <la successão testamen
taria, sobresahe bem na confrontação dessa verba com a do n. 
21, igualmente questionada. Nesta de n. 2r, o testador determina 
qu.e os remanescentes dos seus bens (não da terça), depois de cum
pndas suas disposições, se convertão em apolices da divida publica, 
que serão transferidas para a Ordem Terceira, a appellada, com a 
obrigação de distribuir os rendimentos dellas em esmolas, passando 
as mesmas apolices ao seu hospital, quando para elle entrarem os 
seus irmãos enfermos, etc. 

Em definitiva, esta disposiç:to equivale á instituição da Ordem 
em herdeira ou legataria universal dos remanescentes dos bens do 
espolio, embora disfarçada, dando-lhe apparencia de legado pio. 

O testador não limitou quota, ou som ma certa dos remanes · 
centes dos seus bens, que deixava á appellada, deixou-os em sua· 
generalidade, de sorte que, se se dessem eventualidades porque ca
ducassem as outras suas disposic; ões, os remanescentes podenão ter 
subido acima da avultada quantia do doc. de fi. r87, e mesmo até 
á universalidade. 

O direito eventual á universalidade dos bens da herança cara
cterisa a instituição de herdeiro, ou legatario universal, e basta um 
tal direito, que a verba de n. 2 r conferiu, indisputavelmente, á Or
dem Terceira, para na censura de direito, á luz dos principias e 
opinião dos juriscousultos que illustrarão a materia, reputar-se a ap
pellada realmente instituída herdeira ou legataria universal (que é o 
mesmo que herdeiro nos effeitos jurídicos) elos bens deixados, re-
ma'lescentes do testador José Lopes. . . . 

A instituição, pois, da appellada, como se mostra, v1c1a a dts
posição testamentaria em face ela lei de 9 de Setembro de 1769, § 
:u, restaurada pela de zo de Maio de 1796, que prohibe a insti
ção d'alma por herdeira, e ampliada ás ordens e corporações ele 
mão morta; Ass . de ·29 de Março de 1770 e de 21 de Julho de 
1797· 

Portanto, reformada a sentença apellada de fi. 162, cujos prin-
cipias inapplicaveis são à hypothese do caso de que tratào os au
tos, · attentos os motivos expostos, julgão não escriptas, nullas e ele 
nenhum effeito as referidas disposições testamentarias, contidas nas 
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verbas ns. r8 e 21 do testamento em certidão a fi. 119, do falle
cido José Lopes, e mandão que revertão os bens de que dispõem 
a mesma verba, com seus rendimentos, a quem de direito perten
ção, na ordem da successão legitima, e condemnão a appellada nas 
custas. 

Rio de Janeiro, r. 0 de Outubro de 1872.-Figtteira dd Mello, 
presidente.- Almeida. - Magal!t i fS Castro.-Travassos. 

DECJS.Ã,O DO SUPREil'tO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Vistos, expostos e relatados estes autos de Revista Cível, entre 
partes: recorrente, a Veneravel Ordem Terceira do Senhor Bom 
Jesus do Calvario e Via Sacra, e recorrido Lourenço Teixeira Bor
ges : Concedem a revista pedida por injustiça notaria e consequente 
nullidade dos accordãos de que se recor.re, que annullando e ha
vendo por não escriptas as verbas 18 e 21 do testamento a fls., 
fazendo errada applicação da lei, julgarão contra direito expresso ; 
porquanto nem a primeir'a estabelece capellas, nem a segunda con
tem instituição de alma herdeira ; quer se considere isoladamente, 
quer conjuntamente com aquella. . 

Capella, como declara .a Ord., liv. 1·0 , tit. 62, § 53, é vm
culo, se os bens est · o sujeitos a missas ou outros encargos pios, 
assignando aos administradores porção certa e determinada de ren
dimentos: são requtsitos necessarios para haver capella clausula ex
pressa de inalienahiliclarle e quota certa e determinada ; faltando 
cada uma das quaes, os ben~ deixi\0 de considerar-se de capella. 
(Aiv. de 14 de Janeiro 'de r8o7, lei de 9 de Setemb.ro de 1769, § 
21 in fine.) 

A verba r8 não contem prohibição expressa de alienar, nem 
recahe em bens inalienaveis por sua natureza, que o não são as 
apolices em vista dos arts. 26 e 27 da lei de rs de Setembro de 
1827, e não resalva para a recorrente quota certa e determinada 
de rendimento, pois que o das cem apolices é absorvido pelos en· 
cargos pios, não restando á recorrente a quota mínima fixada na 
citada na citada lei de 9 de 9 de Setembro de 1769, § 2 r in· fine ; 
é, pois, evidente que tal verba não estabelece capella. 

Denomina-se tambem, mas impropriamente, capella, o encargo 
perpetuo ou temporario de ooras pias, sem prohibição expressa de 
alienar, mas os bens sujeitos não se consiclerão de capella, e pas· 
sam a qualquer possuidor com o onus, como expressamente o de
clarou o citado Alv. de 14 de Janeiro de r8o7, § 3.0 . 

Pelo que respeita á verba 2 r, basta ler com attenção suas pa
lavras para reconhecer-se que encerra dous legados a titulo univer
sal, embora desiguaes no valor. 

E em verdade, nella ordena o testador que, depois de satis
feitos os demais legados, o resto de seus bens seja vendido e redu-
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zido a apolices, que serão entregues á recorrente para os fins de
clarados-livres de despesas-, e o que não chegar para uma apo
lice deixa á sua sobrinha Maria da Conceição, assim como a rou
pa e mobilia, etc. 

Vê,se, pois, que nem por palavras directas instituiu a recor
rente herdeira dos remanescentes de seus bens, mas sim legataria 
de uma parte delles, que deve receber de outrem, livre de toda a 
despesa, o que bem caracteriza a natureza do beneficio. 

Finalmente, não tendo sido a recorrente instituída herdeira, nem 
legataria universal, não póde considerar-se a alma herdeira por ter 
o testador distribuído a maior parte de seus bens em legados pios, 
porque nenhuma lei se oppõe a isso ; e nem se deve presumir que 
assim procedesse com o fim de cavillar a lei, quando usou de di
reito que a lei lhe confere dentro dos limites por el!a prescriptos, 
confórme a regra de direito-nul/us videtur dolo facere, qui suo 
jttre utitur. · 

Se, pois, pelas · verbas annulladas pelo accordão recorrido, não 
estaj)eleceu o testador capella, nem instituio a recorrente ou a al
rr.a herdeira, é manifesto o erro com que o forão applicados á es
pecie as disposições da lei de 6 de Outubro de 1835, de 9 de Se
tembro de 1769, e Assento de 29 de Março de 1770. 

Remettão-se os autos á Relação da Bahia, que designão para 
a revisão e novo julgamento. 

Rio de Janeiro, 12 de Julho de 1873.-Brito, presidente.-
Veíga.-Baríio de Montserrate.-Simões da Silva, vencido.--Cer

·queira, -vencido.-Leí.io.-Valdetaro.- Albuquerque. - Costa Pi11to, 
vencido.-Coito. Não votou, por ter jurado ·suspeição, o exm. sr. 
Conselheiro Barboza. 

-Accordão em Relação, etc. Que vistos, expostos e relatados 
os presentes autos de revista cível, entre partes, recorrente a Vene
r<tvel Ordem Terceira do Senhor do Calvario e V1a Sacra, e re
corrido Lourenço Teixeira Borges, delles mostra-se : Que o recor
rido, como autor, na qualidade de cessionario e procurador em 
causa propria de Gertrudes de Jesus, Raymundo Lopes Maria da 
Conceição, herdeiros habilitados de seu finado tio José Lopes, alle
ga que, tendo este em seu testamento á fi ., verba 18, legado á. 
Ordem recorrente uo apolices da divida publica do Imperio, com 
o encarg'ó perpetuo de, por parte do rendimento dellas, cumprir 
certas e 'determinadas obras pias, constantes da referida verba, e, na 
de n. :zr, detenninado que, depois de cumpridas as suas disposi
ções testamentarias, fossem os remanescentes dos bens convertidos 
em apolices, transferidas e depositadas em poder da Ordem recor
rente, com a obrigação de distribuir os r;espectivos ren.dimentos 
pelos irmãos e orphãos pobres, até que o hospital da mesma Or
dem recebesse os irmãos enfermos data em que cessaria tal obri
gação e passarião para o hospital as mencionadas apolices, em cp
posição ás leis que regulão a successão testamentaria, por conterem 
ambas as verbas, a n. 18 uma verdadeira instituição de capella vin
culada, e a de n. 2 I a instituição de uma corpora<:;ttO de mão-mor-
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ta por herdeira, violada asssim a legislação vigente (Lei de 6 de 
Outubro de I835, Resol. de 29 de Maio d~ 1837, Lei de 9 de 
Setembro de 1769, Alv.· de 20 de Maio de I79o, Ass. de 29 de 
Março de 1770 e 21 de Junho de 1797); e pede no libello fl., 
que sejão reputadas e julgadas nu lias as referidas verbas I 8 e 2 r, 
condemnada a Ordem recorrente a entregar a elle recorrido os 
bens de que tratao as mesmas verbas, com os competentes rendi
mentos. 

((Contrariada a causa por negaç.lo á fi. 99, ambas as partes 
arrazoarão á fi . e· fl., desenvo1vendo o recorrido a materia do libello 
fi., e a recorrente sustentando a improcedencia deste. 

((O que tudo visto e ponderado, julgão procedente a ação ; 
porquanto, examinada attentamente a citada verba I 8, conhece-se 
que nella se não faz mençío de um simples legado pio, e sim de 
uma capella vinculada, perfeitamente caracterizada pelas obrigações 
annexas · perpetuamente, e por tempo indefinido, aos rendimentos 
das I 10 apolices para esmolas, dotes e missas, sendo que na per
petuidade de taes encargos e sua applicação para obras pias con
sistem os requisitos essenciaes e os elementos constitutivos de uma 
capella (Ord., liv. 1.0 , tit. 62, § 53; Lobão, Trat. dos Morgados, 
cap. I o, § 2.0 ; Coelho da Rocha, Dir. Civil, § 524); e que a per
petuidade dos referidos encargos importa forçosa e necessariamente 
a inalienabilidade das apolices legadas. Se estas não constituíssem 
um fundo individual e inalienavel, assegurando, no presente e no 
futuro, a plena execução da vontade do testador, é obvio que esses 
encargos não poderião ser cumpridos. 

aNo caso vertente a existencia da capella não é excluída pela 
falta de quota ou sctlario certo fixado pelo testador em beneficio da 
recorrente, como admininistradora, uma vez que a citada Ord., liv. 
1. 0

, tit. 62, § 55, recÓnheceu e admittiu a possibilidade· de capei. 
las, sem quota .ou salario para o administrador, e de accórdo com 
esta disposição se lê no Dig. Port., art. I379, que não é essencial que 
o administrador perceba alguma parte dos rendimentos pelo seu 
trabalho . 

uSe, porém, fosse imprescindível por direito a clausula de uma 
quota, a citada verba 18 a consagra mantsfestamente na differença 
de rendimento das 110 apolices, e a fórma das obrigações inhe
rentes ao mesmo, além de que a percepção prévia dos juros das 
apolices, para serem empregados annualmente em dia certo e de
terminado, 19 de Março, dá margem para lucros addicionaes,· me
diante o deposit9 em seruida ao recebimento ; cumprindo tambem 
notar que, ordenando a verba 18 a entrega das apolices no pri
meiro m"ez de Março, depois do fallecimento do testador, para no 
seguinte ter ella a devida execução, veio a Ordem recorrente a 
perceber os juros de um anoo, livres de qualquer onus. 

«Üra, sendo evidente que em taes condições a referida verba 18 
do testamento fi. encerra uma perfeita instituição de éapella, é con· 
sequente a sua nullidade, e o considerar-se como não escripta. (Lei 
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de 6 de Outubro de 1835, artigo 1. 0 ; Resoluç:ío de 29 de· Maio 
de 1837 .) 

«Quanto á verba :.! 1, tambem é manifesta a sua nullidade, por
que ella, sob as apparencias de um legado pio, institue a Ordem 
recorrente como legataria universal, que em direito considera-se 
herdeira, dispondo que os remanescentes dos beus fossem con
vertidos em apolices, e estas transferidas á recorrente, com a obri
gação de distribuir os rendimentos pelos irm \os, irmãs e orphãos 
pobres, passando depois ao seu hospital, logo que este começasse 
a receber os irmãos enfermos. 

c(Nâo havendo designação de fórma ou corpo certo, nem quota 
.determinada da herança, é claro que a recorrente não póde ser 
considerada legataria particular, ou por titulo universal : o seu di
reito aos remanescentes dos bens poderia estender-se e abrang~r até 
a universalidade da herança, se occorressem circumstancias que fizes
sem caducar as outras disposiçõe~ testament::.rias . 

ccEste direito eventual á universalidade da herança, conferido á 
recorrente, pela verba 2 r, é característico da instituição de herdei
ro, ou legatario universal, conforme ensinil.o os jurisconsultos, ainda 

·que de outro modo se exprimisse ou manifestasse o testador. 
coConseguintemente, a Ordem recorrente foi instituída legataria 

universal, que, na censura de direito, equivale a herdeira, e até 
nesta qualidade appareceu ao processo do inventario, no qual, dos 
remanescentes dos bens, que devi::ío tocar ao st:u hospital, deduziu
se a importancia das dividas passivas do testador, como se vê á 
fi. rs6. 

c<Sendo, porém, nulla a in~tituição da Ord~m recorrente como 
herdeira, por equiparar-se á instituiç io de alma (Lei de 9 de Se
tembro 1769 restaurada pelo Alv. de 20 de Maio de 1796 ; Ass. 
de 29 de Março de 177o, de 5 de Dezembro do mesmo anno e de 
21 de Julho de 1797), é mamfesto que a referida verba 21 tam
bem não póde vigorar. 

((Portanto, e pelo mais dos autos, julgão nullas as verbas 18 e 
_21 do testamento, e mandão que os bens, de que ellas dispõem, · 
sejão entregues, com os respectivos rendimentos, ao recorrido, ces
sionario e representante dos herdeiros legitimas do testador. 

ccCustas pela recorrente. 
ccBahia, 11 de Novembro de xd7J. - Vasconcellos, presidente.

Araujo Góes.-Jorge Monteiro, vencido. Votei pela improcedencia 
do libello. Foi voto vencedor o sr. desembargador João José de 
Almeida Couto.» 

1 

Transcrevemos a consulta sobre o caso : 
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CONSULTA 

Falleceu nesta córte José Lopes com solemne testamento, no 
qual, além de outras, se encontrão as duas seguintes verbas : 

Verba n. r8. 
«Deixo á Veneravel Ordem Terceira do Senhor Bom Jesus do 

Calvario e Via Sacra rro apolices da divida publica do valor no
minal de r:ooo$ooo cada uma, obrigando-se a referida ordem a 
distribuir annualmente seus rendim'eotos da maneira seguinte : -dei
xo roo esmolas de 400$ cada uma a viuvas pobres, maiores de 58 
annos de edade, reservando, porém, ro destas e~molas, que serão 
distribuídas annualmente por meus quatro escravos acima referidos, 
José Caçange, Angelica, Maria e Carlota, na razão de roo$ a cada 
a um, emquanto viverem ; e á proporção que forem fallecendo os 
ditos escravos, irá p:ãssando o que a elles pertencia para iguaes es
molas ás viuvas pobres, sendo as esmolas destas feitas por meio de 
um sorteio. Deixo quatro dotes de 6oo$ cada um, que tambem 
serão distribuídos por meio de sorteio, ás orphãs pobres, filhas dos 
irmãos da ordem ; e quero que entrem neste sorteio, sendo admit
tidas em qualquer tempo, as filhas dos meus dous sobrinhos José 
Lopes da Camara e Manoel Lopes da Camara, uma filha de d. 
Claudioa, uma de Thomaz Rodrigues, uma do sr . . Meira, uma de 
José Lopes Roso Moreira, as duas orphãs de pae e mãe, netas do 
s~. Moreira, as quaes todas se habilitarão dos r o aos 20 annos, 
afim de entrarem no sorteio ; e só receberão o dote depois de ca
sadas. Porém se acontecer alguma ser sorteada, e que se não case 
até á idade de 25 annos, perderá o direito, revertendo em acrgmen
to dos dotes que se tiverem de distribuir no anno seguinte ; o 
mesmo aconterá a respeito das sorteadas que morrerem no estado 
de solteiras ; finalmente, ficando entendido de qualquer, uma vez 
sorteada, não entrará mais nos sorteios vindouros ; e finalmente de
termino que se entreguem á ordem as r r o apolices livres de toda 
a despesa, no primeiro mez depois de meu fallecimento, e no se
guinte anuo a Ordem distribuirà as esmolas e os dotes acima men
cionados no dia de S. José, 19 de Março, sendo este o dia designa
do de todos os anoos, em o qual se mandará dizer uma missa por 
minha alma.» 

Verba n. 21. 

u.E depois de minkas disposições cumpridas quero que os rema-
1uscmtes de meus bens sejão empregados em apolices da divida pu
blica, as quaes serão transferidas e depositadas na Ordem Terceira 
do Senhor Bom Jesus do Calvario, livre de despesas, obrigando-se 
a distribuir os rendimentos pelos irmãos, irmãs e orphãos pobres, 
até que o hospital receba os irmãos enfermos, e nessa data cessará 
a obrigação, passando as apolices para o hospital da mesma Ordem 
Terceira ; e o que sobrar da compra de apolices serà entregue a 
minha sobrinha Maria da Conceição, a quem deixo tambem minha 
mobilia, a roupa de meu uso e de cama.» 
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Os sobrinhos daquelle testador, habilitando-se como seus col
collateraes mais proximos, na falta de descendentes ou ascendentes, 
propuzeram contra a Ordem Terceira do Senhor Bom Jesus do 
Calvario e Via Sacra nma acção ordinaria para annullar essas duas 
verbas testamentarias. 

A importancia total do monte deixado pelo testador é de 
295:ooo$ooo ; e a mais de zoo:ooo$ooo montão os valores a que 
se referem as duas mencionadas verbas. 

Na I.a instancia pro(eriu-se sentença, julgando-se improcedente 
a acção intentada e validas taes verbas . 

Dessa sentença appellarão os sobrinhos para o egregio tribunal 
da relação do Rio de Janeiro, o qual proferiu o seguinte accordão; 

O accordão é o de 1.0 de Outubro de 1892, jà retro trans 
cripto. 

A ordem terceira, vencida nesse accordão, aliàs muito respei
tavel, precisa convencer-se da sua justiça e saber: 

1.0 Se ~sse accordão foi ou não proferido de accordo cóm as 
disposições jurídicas que regem a especie vertente ? 

2.0 Se, no caso de ser confirmado o accordão, sendo regei
lados os embargos que a elle oppoz a proponente ordem terceira, 
póde-se dizer que houve injustiça. notaria ou nullidade manifesta 
que auctorize a concessão de uma revista ? 

Deseja-se obter de v. exc., e desenvolvidamente, a sua valiosa 
opinião ct respeito daquelles pontos. 

Rio, 15 de de Outubro de 1872. 

PARECER DO SR. CONSELHEIRO NABUCO 

O accordão está" bem desenvolvido. 
Não se póde dizer mais do que elle diz citancl as leis expres-

sas em que se basêa. · 

Regeitados os embargos oppostos ao mesmo accordão, a re
vista delle é infundada, porque não se dá nenhum dos motivos pelos 
quaes uma revista póde ser concedida-ou nullidade manifesta, ou 
injustiça notoria. 

Côrte, p de Novembro de 1872 .-Conselheiro, Nabuco. 
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PARECER DO SR. CONSELHEIRO ViSCONDE DE SOUZA FRANCO 

Jú em zo de Abril do anno corrente eu dei parecer no senti
do da nullidade da verba- 2 r -do testamento José Lopes. 

Agora se me pede parecer sobre o ques1to: -Se o accordão 
da relação da cõrte foi ou nao proferido de accõrdo com as .dis
posições jurídicas que regem a especte vertente. 

O exame do accordao e legislação citados mostra que se fun
dou na legisl.açã o em vigor, e princípios de direito, sendo as alle
gações do dr. Saturnino de Souza e Oliveira o mais completo com
mentario que se possa fazer ao douto accordi o de 1 de Outubro, 
transcripto. Não me parece poder accrescentar-se nada ao que está 
exposto sobre a que~t[to. E, pois, tudo concorre para que se diga, 
sem hesitação, que o accordão se firma na legislação e princípios 
sobre a especie vertente. 

E' sabido (referindo-me á legislação patria) que desde annos 
immemoriaes o governo de Portugal, impressio<lado com o grande 
numero de legados pios e instituições que tornão a alma herdeira 
dos bens, procurou, por meio de muitas leis, annullar os. do pas
sado e prevenir sua continuação no futuro . As medidas erlto ur
gentes, porque o mal ia tocando seu auge. 

A vontade dos mortos regulava quasi que a totalidade dos bens, 
contrariando a natureza. que os fornece para servirem ás gerações 
que se succedem dos filhos aos paes e de uns parentes aos outros. 

A producç;ão e augmento das riquezas via-se peada por lhe 
faltar o incentivo da propriedade, immobilisados, como ficavão, os 
capitaes nas mãos do clero regular e de corporaç.io de mão morta_ 

Cumpria, pois, acabar com os vínculos, que immobilisão os 
capitaes; e se os de nobreza farão poupados em razões dos inte
resses do governo, hoje estão tambem elles proscriptos do Brazil, 
em virtude da constituição e da lei de 6 de Outubro de 1835. 

A instituiç: o da alma como herdeira mereceu ao governo por
tuguez disposições repetidas, entre as quaes a. lei de 9 de Setem
bro de q6g, a de 20 de Maio de 1796, os assentos de 29 de 
Março de 177o, de 21 de Julho de I'J97, etc., etc., etc. 

E porque o legislador JJrevia que a lei seria cavillada (nm dos 
exemplos é o facto sujeito) determmou que, reconhecida a cavilla
ção, a instituição fosse nenhuma. 

Nas verbas de que se trata demonstrou-se que ha vinculo, por
que ha perpetuidade nas disposições das verbas 18 e 21, e ha tam
bem inalienabilidade dos bens. 

Ha tambem instituição da alma, jà porque e-sses legados têm 
o fim de aproveitar a alma do testador, crente de que taes obras 
pias aproveitão á sua alma ; e já porque dá-se instituição de her
deiro em favor da alma, a quem cabem todos os remanescentes da 
herança, podendo dar-se a . hypothese até da sua total absorpção. 

A demonstração foi tão completa sobre a instituição da alma 
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herdeira que o douto patrono da ordem terceira, tão habil como o 
melhor, para sustentar as verbas atacadas, se fossem ellas susceptí
veis de defeza, recorreu á liberdade que as leis deixão ao tes
tador. 

Sim, tinha elle liberdade para dispor de seus b>!ns, por testa
mento, menos vinculando-os para obras pias ; instituindo assim ca
pella da especie prohibida pela lei brazileira de 6 de Outubro de 
1835, que véda a instituir,;ão e estabelecimer.to de capellas e quaes
quer outros vínculos de qualquer natureza e denominação que sejão. 

Que as verbas I 8 e 2 I estabelecem capella e vinculada, nin 
guem melhor o demonstra que as doutrinas sustentadas pelo mesmo 
habil procurador dos feitos da fazenda, dr. Perdigão Malheiros, no 
capitulo 6.0

, §§ 447 e seguintes, e notas respectivas da sua magní
fica obra Mauual do procurador dos feitos da fazenda. 

E para que não restasse duvida, até se verifica no caso a cir
cumstancia de cabtr li Ordem Terceira do Senhor Jesus do Calva
rio uma parte dos rendimentos deixados, jà porque ha saldo entre 
o producto dos juros das apolices da divida publica e os legados 
e mais disposicões, e jà porque, entre a cobrança dos juros e a 
distribuição ou applicação dos dinheiros; méde prazo em que elles 
rendão depositados a juros. 

Os illustrados juizes do accordão não podião, pois, deixar de 
julgar nullos o estabelecimento de vinculo e instituição da alma 
herdeira, que rcsultao das verbas I 8 e 2 r, e annullaodo-as confor
maram-se com as leis e direitos, as quaes estão de accórdo neste 
ponto com os princípios da sciencia economica e com o; verdadei
ros interesses do Estado. 

Não voltem mais essas épocas tenebrosas em que ás angustias 
do passamento desta para a outra vida se accumulav.io as instancias 
e ameaças para obter legados e instituições de bens em favor das 
egrejas, dos mosteiros e das associações religiosas. 

Rio de Janeiro, 19 de Novembro de 1872.- Visco?Zde de So1tza 
Franco. 

Addilametdo 

Estando cabalmente demonstrado que nas verbas- I 8 e 2 1 -se 
estabeleceu vinculo, que a lei de I 835 prohibe, e que ha verda~ei
ra instituição da alma como herdeira, não póde ter Jogar a revtsta 
do accordão por injustiça notoria ; e dos autos não se vê motivo 
de manifesta nullidade . - Erat ut supra.- Visconde de Souza Franco. 

PARECER DO SR. CONSELHEIRO TITO FRANCO DE ALMEIDA 

O venerando accordão do collendissimo tribunal da relação de 
1.0 de Outubro de 1872 é tão jurídico na sua conclusão, que não 
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me parece possível ata</ o ··n -,l vantager" 11Uito menos destruil-o-. 
E como forão-me confi:d os muitos v.-receres de doutíssimos 

collegas, aos quaes, confesso, naJa poderia de novo accrescentar ; 
sinto-me acanhado em repetir mal o que tio P.roficientemente sus
tentarílo no sentido do referido accordão. 

Rio, em 26 de Fevereiro de r8n .-Conselheiro T. Franco de 
Almeida. 

PARECER DO SR , CONSELHEIRO ANTONIO JOAQUIM RIBAS ' 

I,o 

Nenhuma duvida ha que o accordão de que trata a consulta 
foi proferido segundo as disposições jurídicas applicaveis aos factos a 
elle sujeitos, como se passa a ver. 

Com effeito, com quanto a instituição contida na verba r8 do 
testamento de ' José Lopes não seja uma capella, segundo o typo ·da 
Ord., liv. r. 0 , tit. 62, ~ 53, assim deve ser qualificada em v~sta da 
disposiç:lo generica do alvar' de 14 de Janeuo de r8o7, S 3.0

• • 

Porquanto, pela dita verha o testador grava uma p~rção de 
seus bens de encargos pios por tempo indefinido, e conseguintemen
te os torna inalienaveis por tempo tambem indefinido, pois é 'isto 
indispensavel, afim de qüe se possa, com o rendimento dos ditos 
bens, satisfazer os ditos encargos. 

Mas tendo a lei de 6 de Outubro de 1835 prohibido o esta
belecimento de vínculos de qualquer natureza ou denominação que 
sejào, segue-se que a capella ou instituição vinculada contida pela 
dita verba é absolutawente nulla, e portanto deve ser havida como 
não escripta. · 

O mesmo decidimos quanto á dita verba 21, visto conter uma 
disposição equivalen~e á mstitutç .o de alma por herdeira. 

Porquanto, o testador na dtta verba não dispõe em favor da 
ordem terceira de quota certa de seus bens, mas sim dos remanes
centes destes. 

Ora, pela expressão remanescentes de seus bens, a instituição se 
reveste do caracter de universalidade que cot?stitue a herança : 
successio in universum jus. 

Como, porém, a lei de 9 de Setembro de 17 69, § 2 1, revi
gorada pelo alvará de 20 de Maio de 1796, estabelece - que todas 
as disposições e convenções causa mortis ou inter vivos, em que fôr 
instituída a alma por herdeira, sejão nullas e de nenhum effeito e 
o I assento de 29 de Março de 1770 amplie esta disposição ás 
verbas em que forem instituídas herdeiras · as ordens e corporações 
de mão morta (Curso de Direito Civil Brazileiro, vol. 2 .0

, cap. 5.0
, 

§, 5.0 , nota 8), segue-se que é nulla e incapaz de produzir effeíto 
jurídico a disposição contida na dita verba- :zr. 



-381-

2.0 

Em vista do exposto, torna-se evidente que os embargos cp
postos ao accordão de que se trata, não poderão deixar de ser re
geitados e negada a revista, caso seja ella interposta, salvo se ou=
tros forem os fundamentos em que ella se firmar. 

Com effeito, a revista póde ser concedida nos casos de injusti
ça notoria ou nullidade manifesta. 

Ora, sendo o accordão a fiel applicação da lei, é claro que 
não ha nelle injustiça de especie alguma, notaria ou não notaria. 

Tambem da consulta não consta que haja no processo qual
quer nullidade, manifesta ou não manifesta. 

Pelo c1ue entendemos que no presente caso não poderá ser 
concedida a revista . · 

E' este o meu parecer. 
Rio de Janeiro 12 de Novembro de r87z.-Antoni{J foaqui?'l 

Rióas. 

PARECER DO SR. DR . JOÃO CARLOS DE OLIVA MAYA 

Não ha ambiguidades de palwras nas verbas testamentarias, 
por onde seja licito agitar quest;1 o sobre a vontade do testador, que 
aliás é predominante e comprehensivel nas mesmas clausulas. Em
bora disfarçada com o titulo de legado pio, a instituição de alma por 
herdeira é transparente no testamento de que se quereh ; porquan
to a verba-x8-accrescida pela de n. 21 -dá ao legado caracter de 
universalidade equivalente a instituivão, que nJ:o póde deixar de 
ser assim considerada só porque não é expressa pelo vocabulo proprio . 

Tanto vale o dizer - «deixo tantas apolices e mais os rema
nescentes de meus bens"- como valeria -«instituo herdeiro ou 
deixo a titulo de instituição>>-; e visto que a instituição é caracte
rizada pela quota da herança, pela generalidade dos bens, nem o 
limite da cousa ou corpo certo, é claro que na hypothese sujeita, 
como em outras semelhantes, o- deixo - equivale ao-instituo-, co
mo ensina Julio Claro (Testamen#s, quest. 38) com os auxílios de 
Bartholo e outros jurisconsultos . 

Evidenciada a instituição da alma, só resta a nullidade das ver
bas, que a· estabelecerão contrariamente ás leis reguladoras da sue
cessão ' testameotaria. 

A vontade do testador é lei, emquanto não dispõe contra as 
leis e contra o possivel ; Julio Claro ( Testamentis, quest. 6r, addictio
tlCs.) E o pensamento que se destaca das referidas verbas tesla
mentarias é violativo das innumeras leis, ainda vigentes, á cuja sanc
ção està subordinado. 
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Ainda na suppos1çao de que o testador dispoz em boa fé, re
sulta que o acto deve reputar- se feito só para o caso de poder ter 
validade, como pensão N. Cyriaco (Cotllroversias jorenus, 205, ns. 
í39 e 134, e Baldo na interpretação da lei 13, § 10, Cod. de he
rert. institumd.) 

Assim, que o venerando accordão, adaptando o direito escri
pto ás verbas quereladas, restabeleceu o imperio da lei sobre a 
vontade do testador, e não iJrogou injustiça. 

Portanto, de accôrdo com o exm. sr. dr. Ribas, entendo que 
não ha Jogar a revista. 

Rio, 17 de Março de 1873.-Dr. ]oao Car/(Js de Oliva Maya. 

PARECER DO SR. DR. CARLOS ARTHUR DE FRANÇA CARNEIRO 

E' innegavel que o testador José Lopes, nas verbas test;:~.men• 
tarias ns. 18 e 21 não só instituiu a sua alma por herdeira como 
tambem até para esse fim exclusivamente constituiu um vinculo 
perpetuo na totalidade de seus bens, o que não lhe era permittido 
pela legislação vigente, citada no muito jurídico accordão proferido 
pelo tribunal da relaç1o. 

Entendo, pois, que deverão ser desprezados os embargos cp
postos ao mesmo accordão, assim como que só pod~rà ser conce
dido o recurso de revista no caso de se dar nos autos nullidade . 
manifesta. 

Rio, 18 de Març:.o de 1873.- Carlos Antonio de Frattça. Car
neiro. 

Concordo.-Carluf Artlmr Bttscle Varella. 
Concordo.-Córte, <!2 de Março de t873.-Alexandre Cardoso 

Fontes . 

PARECER DO SR. DR. FERREIRA VIANNA 

Não ha duvida que o testador José Lopes, pelas verbas n. 18 
e 21 do testamento com que falleceu instituiu o encargo de missas 
por sua alma e esmolas perpetuamente, imposto sobre a parte prin
cipal da sua herança, e garantido pelos rendimentos in perpetuum; 
portanto o finado José Lopes instituiu em rigor de direito uma ca- . 
pella, incursa na prohibição expressa da lei de 6 de Outubro de 1835, 
§ 1.0

, e como tal deve-se julgar como nulla e não escripta a refe
rida instituição (Resol. de 29 Março de 1837). 

N~ío obstante os termos da verba n. 21, mandando reduzir a 
apolices os remanescentes dos bens, é certo que o testador instituiu. 
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herdeira a Ordem Terceira do Senhor Bom Jesus do Calvario e Via 
Sacra, o que equivale instituição da alma como herdeira, e é ex
presso na legislação em vigor. 

Esta instituição, portanto, é nulla, como bem julgou o vene
rando accord!lo ~m o 1. 0 de Outubro do anno proximo passado. 

1.
0 Que o accordâo referido é applicação exacta ua nossa le 

gislação vigente .ao caso occorrido. 
' . 

2.0 Que carece de fundamento a appellada para interpor re
curso de revista, quanto ao caso- injustiça notaria. 

Quanto, porém, ao de nullidade manifesta, só depois de examina-
dos os autos daria opinião. · 

Eis o que penso, e me parece solidamente consagrado 110 dou-
tíssimo accordão supra referido. -

Rio de Janeiro, 9 de Março de r873- - 0 advogado' dr. A'ltlo
?tÍo Ferreira Vianna. 

PARECER DO SR. DR . FRAN CkLfN D .RIA 

Entendo que a verba testamentaria n. r8 estabelece a especie 
de vinculo denominada t"apella, confiando a administração desta a 
uma corporação de mã'o morta, como é a: Ordem Terceira do Se
nhor Bom Jesus do Calvario e Via Sacra. Com eff<!ito, na men
cionada verba o testador impõe um encargo perpetuo de obras pias, 
missas, dotes e esmolas, pata ser satisfeito pelos rendimentos de r r o 
apolices da divida publica, deixados à dita Ordem. 

Temos ahi, pois, os requisitos essenciaes áquella especie de 
vinculo, attenta a Ord., liv. r. 0 , tit. 62, § 53, bem como a definição 
dos praxistas, entre os quaes _Çoelho da Rocha (Inst. do Dir. C.v ., 
§ 524) 

Nã~ obsta que, apezar da citada Ord., o testamento não ti
vesse especificado a quota dos rendimentos que a Ordem Terceira 
perceberia; porquanto «não se exige que a capella tenha certo e 
determinado rendimento, nem que o administrador tenha certa e 
determinada parte desse rendimento pelo trabalho de sua adminis
tração,, (Dig. Port., § 1.379). 

Além disto a capella de que se trah n:io deixa de conservar a 
sua natureza de vincul0 por ni\o ter sido instituída com attenção á 
vocação de administradores, aliàs impossível a respeito de pessoas 
jurídicas. Independente de substituições, ella realiza o fim principal 
de qualquer capella- a continuação da piedade do testador - , e 
ao mesmo tempo preenche as condições elementares do vinculo, 
isto é: r. a, a instituir.'ão; z.a, a perpetuidade do onus pio imposto 
sobre bens inaliê:naveis e indivisíveis. (Coelho da Rocha, ibidem, 
§§ 497 e soo). 
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Assim, a capella instituída pela verba n. 18 está sujeita á 
sancção do art. 1.0 da lei n. 57, de 6 de Outubro de x835· Esta 
lei prohibiu o estabelecimento de morgados, capellas e outros vín
culos de qualquer especie e 'denominação que sejão relativamente a 
cape!las, cogitou assim das administradas por particulares vincula
das, como das administradas por corporações de mão morta. Di
zendo no artigo 3.0 «As disposições acima só comprehendem os 
vínculos pertencentes a famílias administradas por membros dellas», 
evidentemente referiu-se, não aos dous artigos antecedentes, mas 
ao artigo z. 0 , que regula a success:to dos bens vinculados existen
tes ao tempo da lei, e cujos vínculos ficassem extinctos por morte 
dos administradores legítimos. · 

O decreto n. z, de 29 de Maio de 1837, declarando como não 
escriptas todas as disposições testameiltarias ou doações para insti
tuições de vinculas e morgados que se não verificarão, confirma o 
sentido generico da lei de 6 de Outubro. Da mesma sorte, e mais 
positivameote, o S s.0 elo artigo 44 do regulamento de 2 de Outu
bro de r8sr, que preceitua como uma das attribuições do juiz de 
direito em correiç'io ccsupprimir e annullar os morgados e capellas 
instituídas depois da lei de 6 de Outubro de 1835 ·» 

A verba n. 18, por conseguinte, é nulla, por conter uma espe
cie de vinculo prohibido legalmente ; e sêl-o-hia, aind:~. quando, 
em vez de vincul· ,, se pretendesse descobrir ndla apenas um sim
ples legado pio. 

Neste supposto haveria, em ultima analyse, uma instituição de 
alma por herdeira ; mas a tal instituição se oppõe a lei de 9 de 
Setembro de 1769, § 21, restaurada pelo alvarâ de 20 de Maio 
de 1796. 

Quanto à verba n. 2 r, opino, à vista do contexto della, que a 
Ordem Terceira do Senhor Bom Jesus do Calvario e Via Sacra foi 
nomeada legataria tmiversal, pelo testador, com dei'xar-lhe este os 
remanescentes de seus bens. 

O facto de ter o testador distribuído mais de um legado não 
tira á Ordem Terceira o caracter de legataria universal. Póde ha
ver legado universal, embora os bens do testador sejão divididos 
por diversas pe,soas; o legatario universal póde sêl-o em concur
rencia com herdeiros legítimos ou com outros legatarios. (Cod. Civ. 
Francez, arts. 1.oo3, 1.004 e r.on, explicados por J. A.. Rogron.) 

Segundo a doutrina desenvolvida por este jurisconsulto no com
mentario do ultimo dos referidos artigos, o direito eventual à uni
versalidade é o que distingue o legado universal. Ora, a deixa 
dos remanescentes dos bens do testador à Ordem Terceira, confe
riu-lhe semelhante direito ; poi5 esses remanescentes designão um 
todo indefinido susseptivel de augmentar-se até a universalidade com 
os legados que por acaso n1o fossem cumpridos. 

Mas a Ordem Terceira, como qualquer corporação de mão 
morta, é incapaz de ser instituída legataria universal. (Citada lei de 
9 de Setembro de 1769, § 2I, ri validada pelo alv. de 20 de Maio 
de 1796.) Portanto, é nulla tambem a verba n. 21. 
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Em conclusão, respondo : 
1.0 O accordão do tribunal da relaçao, transcripto na consul

ta, é perfeitamente jurídico. 
z.0 Por . isso, da confirmação delle não resultará nem injustiça 

noto ria, nem nullidade manifesta. 
Tal é o meu parecer, salvo melhor juizo. 

Rio de Janeiro, 25 de Fevereiro de 1873-- 0 advogado, Fra?l
klitt Doria. 

PARECER DO SR. CONSELHELRO MAGALHÃES TAQUES 

Examinei com cuidado a materia, para responder consciencio
samente ás questões propostas, cuja solução parece-me facil. 

A lei de 9 de Setembro de q6g, § 21, instaurada pelo Alv. 
de 20 de Maio de 1796, estabelece que todas as disposi\ões e con
venções causa mortis ou Í?tter vivos em que íór instituída a alma 
por herdeira sejão nullas e de nenhum effeito. O que nos termos 
do Assento de 29 de Março de I770 do mesmo modo se verifica 
nos testamentos e legados nelles deixados, no caso de ser alguma 
irmandade ou confraria instituída oor herdeira e testame;;teira. 

Que no testamento com que 'ralleceu José Lopes foi a alma 
instituída por herdeira, penso que é fora de duvida, em vista tlas 
disposições estabelecidas e das verbas testamentarias tra:Jscriptas na 
exposição. ' 

Pela verba 2 r é a Ordem Terceira a herdeira dos remanescen
tes, e outro herdeiro não foi instituído. O legatario universal é 
equiparado ao herdeiro (Coelho da Rocha, § 688), e para qualificar 
o herdeiro não importa a expressão de que usa o testador (Coelho 
da Rocha, § 693; Correa Telles, Dig. Port., V. 3, §§ 1.565 e r.566). 
Nem pódem valer legados em beneficio da alma, si os predios são 
·gravados com onus reaes e perpetuas, ou /mudada a lei que pro
hibe instituir a alma por herdeira (Correa Telles, § 1 696 ; Coelho 
da Rocha, § 689, n. 4). 

Não procede para o caso a distincção de bens de raiz ou mo
veis, pois a lei não a faz, e pela verba 2 I dev·ão ser vendidos os 
predios que porventura deixou o testador, afim de ser convertido 
em apolices o seu producto, e entregue á Ordem Terceira. 

A disposiçao da verba x8 é connexa com a da verba 2 I, e a 
ella adjecta ; incorre, pois, na mesma condemoaç~o da lei. Impos
to, é verdade, para a Ordem um onus compensado pelo beneficio 
da verba 2 I, pois o rendimento das I ro apolices apenas chegará 
para cumprimento das esmolas e despesas accessorias da adminis
tração. 

Constitue-se por esta verba I8 uma verdadeira capella, de que 
seria admnistradora a Ordem Terceira, e como tal não poderia já
mais subsistir a instituíçJ:o, em face da lei de 6 de Outubro de 1835 . 

Leis da Provedoria 2ii 
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Alguma semelhança com o testamento referido tem o do padre 
Domingos Gomes, de que dá ligeira noticia Correa Telles, Díg. 
Port., nas Addicções, art. 1.694; porém cumpre notar que nesse 
testamento forao instituídos herdeiros a irmã e o sobrinho do tes
tador, e apezar disso o tribunal supremo de Portugal annullou as 
sentenças que julgarao o testamento valido, como afinal foi decidi
do em revista. 

A lei citada é filha das idéas do seculo em que foi promul
gada, e a utilidade publica ligada aos estabelecimentos de carida
de exige sua alteração, como já se propoz e torna indispensavel a 
sustentação de sua censura generica , adaptando-se a clausula do 
artigo 910 do Cod. Civil da França. 

Respondo, portanto: 
1.0 O accordão de 1.0 de Outubro de 187 2 está confórme 

ás disposições jurídicas que regem a materia. 
2. 0 Si fôr confirmado vão haver à fundamento para a conces

são de revista por injustiça notaria ou nullidade manifesta. 
Este é o meu parecer, salvo melhor juizo. 

Rio, z z de Fevereiro de I873. -B. A. de J11agalkéi e~ Taques· 

PARECER DO SR. CONSELHEIRO REBOUÇAS 

No ~ 53 do tit. 62 a Ord., liv. 1.0 , considera vinculados em 
capella os bens sujeitos ao encargo de missas e outras obras pias, 
vindo de ter declarado no § 41 que obras pias são missas anniver
sarias, responsos, confissões, ornamentos e cousas que servem para 
o culto divino ; e bem assim curar enfermos, camas para e!les, 
vestir ou alimentar pob,res, remir os captivos, criar engeitados, aga
zalhar caminhantes pobres e quaesquer obras de misericordia se
melhantes a estas. 

E o Alv. de 14 de Janeiro dt: 1807 fez depender de se terem 
os bens por vinculados em capella a perpetuidade de seus encar
gos, não bastando serem pios por dever-se-lhes dar á qualidade de 
inalienaveis. 

Na verba 18 o testador deixa á Veneravel Ordem Terceira do 
Seu h o r Bom Jesus do Cal vario e Via Sacra r r o apolices sujeitas aos 
encargos reiterados e perpetuas que explicitamente estabelece, de 
esmolas, dotes e missas, e que se comprehendem na amplidão das. 
obras pias constantes do exposto no § 4r do tit. 62 da Ord., liv. 1.0 

Assim, vem a estar a disposição da verba 18 elo testamento, 
de que trata a proposta, comprehendida na disposição e sancç:io 
do artigo 1. 0 da lei de 6 de Outubro de 1835, prohibitivo do . es
tabelecimento de morgados, capellas e quaesquer outros vincttlos de 
qualquer natureza ou denominaçl o :,que seja, e na da Resol. de 29 de 
Maio de I 83 7, ~ ernquanto declara que todas as disposições testa-
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mentarias ou doações para instituições de morgados e vinculas, que 
se não verificarão, devem haver-se como 11ão escriptas, e os bem que 
fizerão objecto deltas pertencem aos llerdúros dos instituidores. 

No § 21, a lei de 9 de Setembro de q69 estabeleceu que 
todas as disp0sições· e convenções causa mottes ou i?zttHJivos, em 
que fôr instituída a alma por herdeira, sejão nullas e de nenhum 
elfeito ; e esta disposição foi e ficou r estabelecida pelo Alv. <·de 20 

de Maio de I796: 
No Assento de 29 de Março de 1770 se declarou que o § 21 

da lei de 9 de Setembro de q69 se devia entender comprehensivo 
de todos os testamentos em que a alma se achar instituída; o que 
tamben,1 se verificava no caso de ser alguma ordem, irmandade ou 
corporação instituída por herdeira ou testamenteira. 

· Na verba 2 r diz o testador que : 
<<Depois de minhas disposições cumpridas, quero que os rema

nescentes de meus bens sejão empregados em apolices da divida 
publica, as quaes serão trausferidas e depositadas na Ordem Tu·· 
ccira do Sen!wr Bom Jesus do Cttlvatio, livre de despezas, obrigan
do-se a distribuir os rendimentos pelos irmãos, irm:is e orp!tíios po
bres, até qz!e o lzospitat receba os irmãos enfermos, e nessa data ces
sard a obrigação, passando as apolices para o hospital da mesma 
Ordem Terceira.» 

Emtanto, instituindo a alma herdeira na accepção do Ass. de 
29 de Março de r no, declaratorio do § 2 I da lei de 9 de Setem
bro de 1769, 

respondo, pois, ao 1. 0 quesito da proposta : que o accordão 
foi proferido de accôrdo com as disposições jurídicas que regem a 
especie vertente, e ter-me-ia referido absolutamente aos seus funda
mentos si se me não quizesse desenvolvidamente a propria opinião. 

Ao 2 .0 quesito respondo que, a se não dar nu\llidade no pro· 
cesso para fundamentar ·alguns embargos no intuito dos §§ 1.0 e 4· 0 

do tit. 87 da Ord., liv. 3.0 , os que forem oppostos ao accordão re
ferido serão frustados ; e o recurso de revista que se seguir á sua 
decisão estará fóra de toda a probabilidade de obtenção, não haven
do nullidade manifesta e injustiça notoria, ·nos termos do's artigos 
6.0 e 8. 0 da lei de r8 de Setembro de r8z8 e da Resol. de 20 de 
Dezembro de r83o, com referencia aos S§ z .0 e 3.0 da lei de 3 
de Novembro de 1768 e ao pr. do tit. 75 da Ord., liv. 3.0 

Salvo melhor juizo. 
Rio de Janeiro, rs de Fevereiro de r87 3· - Antonio Pereira Re

bouças. 

PARECER Do SR. COSNELHEIRO Al'FONSO CELSO 

O accordão de 1. 0 de Outubro de 1872, transcriptà na con
sulta, me parece consagrar a verdadeira e sã dotltrina. 
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As verbas 18 e 21 do testamento de José Lopez contêm dispo
sições prohibitivas por lei. 

O testador determinou : 
1.0 Que O rendimento de IIO apolices da divida publica seja 

pupetuamente applicado pela Veneravel Ordem Terceira do Senhor 
Bom Jesus do Cal vario e Via Sacra em esmolas e dotes. 

2 . 0 Que os remanescentes da sua herança se empreguem na 
compra de outras apolices, que serão entregues ó mesma Or<dem, 
para distribuir seus juros pelos irmãos, e, depois de aberto 0 hos
pital, destina- os ao seu custeio. 

Ha, portanto, em um e outro caso, bens vinculados, pois que 
taes apolices são inalienaveis, e grav:.o-n'as, sem limitação de tem
po, encargos pios. 

Ora, os vínculos, de qualipter natureza que sejão, forão expres
samente prohibidos pela lei de 6 de Outubro de 1835, devendo 
ser reputadas nullas e não escriptas as verbas testamentarias que os 
estabelecerem. (Decreto de 29 de Maio de r837 .) 

Accresce que a segunda verba supra (21 do testamento), evi
dentemente instituio herdeira uma ordem ou corporação de mito
morta ; porque, como bem o diz o accordão: <<Não fixou quota 
ou somma certa dos remanescentes, o que, a ter havido, dar-lhe-ia 
o caracter de simples legado .» 

Os remanescentes forão deixados em sua generalidade, e mes
mo, como ainda pondera o accordão, com todo o acerto, em sua 
universalidade, dadas certas circumstancias. 

E tanto assim é que as duas verbas, como se diz na propos
ta, abrangem mais de dous terços do espolio ! 

Tal deixa é nulla e insubsistente, em vista da lei de 9 de Se
tembro de 1763, S 21; Alv. de 20 de Maio de 1796, e Assentos 
r. 0

, de 29 de Março de 1770; 4.0 , de 5 de Dezembro de 1770; 
r.0 , de 20 de Julho Ue q 8o, e 2 .0 , de 21 de J ulho de 1797. 

Assim que, respondo : 
Ao 1.0 , Sim; o accordão de que se trata foi proferido de 

perfeita conformidade com as disposições que regem a materia. 
Ao 2. 0 , Ni\o; a confirma<.;ão do accordão, q ue é de e~erar, 

não póde dar logar ao prov,imento do recurso de revista, pelo fun
damento de- injustiça notaria . 

Quanto á mdlidade manifuta, nada posso dizer, si não em 
vista dos autos. 

Este é o meu parecer, que sujeito ao dos doutos . 
Rio de Janeiro, 19 de Fevereiro de 187 3.-AjfonsC' CelS<J de 

Assis Figueiredo. 

PARECER DO SR . DR. LAFAYETTE RODRIGUES PEREIRA 

A proposta envolve duas ordens de quesitos: -uma relativa á 
verba 18, outra á verba 21. 

Quanto á verba r8 : 
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Nesta verba ha uma verdadeira instituiçâo de cape/la. 
Capella, segundo a nossa jurisprudencia, <<é o encargo perpe

tuo de missas anniversarias, obras pias, imposto pelo instituidor em 
certos bens para ser satisfeito por seus rendimentos.)J (Loblão, Mor
gados, cap. xo S 2°, Coelho da Rocha S 524.) 

A capella podia ~er vinculada ou niio vinculada ao administra
dor nas corporações de mão morta. 

Vinculadas erão as que ficavão sujeitas a substituições e que 
muitas vezes se confundião com os morgados. '. 

Aqui se trata de capella administrada por corporação de. mão 
morta. 

O .que constitue a essencia da capella, ou seja vinculada ou 
administrada por corporação de mão morta, é a perpetrddade do 
encargo e a sua destinação para obra pia (Lobão e Rocha, nos 
logs. cit.) E' indifferente que os bens gravados sejão ou não aliena
ve~s : si são alienaveis pass~io para o adquirente com o encargo· im-
posto. (Lobão, cit. cap. 10, § 6.0 ) . 

A verba 18 impõe ao legado das 110 apolices deixado á Or
dem Terceira do Senhor Bom Jesus do Cal vario e Via Sacra os 
seguintes encargos : cem esmolas de 40$ a viuvas pobres, quatro 
dotes de 6oo$ e um anniversario. 

Estes encargos são pios e perpetuas, pois que devem ser cum
pridos annualmente i11 mji11itum : reunem, portanto, os caracteres da 
capella. 

A lei de 6 de Outubro de 1835, art. 1. 0
, prohibiu o estabe

lecimento de capeÜas. E como a dita lei não deu definição espe
cial de capellas, segue-se que alludio ás capellas no senttdo do di
reito vigente ao tempo em que foi promulgada. 

Assim que : a verba 18, contendo uma instituição de capella · 
se acha incursa na prohibição da citada lei, e como tal é nulla e 
insubsistente. 

Quanto á verba 21 : 

Só ha legado quando a deixa consiste em rfuantia certa ou cau
sa determinada. 

Reputa-se herdeiro aquelle a quem é deixada uma quota da 
herança ou de todos os bens : é 0 que o direito francez denomina 
legatario a titulo universol, equiparado ao herdeiro para todos os 
effeitos de direito. (Veja Valasco, Cons. no, n. 15; Dig. Port., III, 
art. 1.566 ; Rocha, § 688.) 

A' vista desta doutrina, é evidente que na · verba ·21 ha uma 
verdadeira instituiç1o de herdeiro, consistente em se deixar ao hos
}'Jital da Ordem Terceira os remanescentes da herança convertidos 
em apolices. 

Quaes os remanescentes da herança, depois de cumpridas as 
diversas disposições ? E' quota incerta ; o que basta l'Jara commu
nicar ao beneficiado o caracter de herdeire. 
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§ 452 

Não são capellas, no sentido de vínculos, os dotes 
que se fazem para conservar com decente ornato os tem
plos e ermidas erectas para missas particulares, ainda 
que a estes encargos estejão sujeitos alg uns bens. (Coe
lho da Rocha, § 524; Corrêa Telles, Dig·. Po1·t., vol. 3.0

, 

arts. 1373 e 1374.) 

§ 453 

Não são bens encapellaclos os bens moveis e semo
ventes ofterecidos pelos fieis para com seu rendimento 
manter-se o culto divino nos templos e ermidas admi
nistrados por confrarias. (A vs. n. 142, de 26 de Abril de 
1858, de l l! de Dezembro de 1869 e de 14 de Janeiro 
de 1870.) 

§ 454 

As capellas, instituidas para uso publico, destinadas 
ao culto divino, não são as de que trata o Alvará de 14 
de Junho de 1807. (Av. de 28 de Janeiro ue 1830, Coll. 
Nab.) (183) 

E desde que a dita verba 2 I contém uma instituição de her
deiro, succumbe por nulla; porquanto as corporações de mão-morta, 
como é a Ordem Terceira do Senhor Bom Jesus, não podem vali
damente !;er instituídas herdeiras, (Assento r'1 de 29 de Março de 
1770 e Decr. de r6 de Setembro de r8q,- Consolidação das 
Leis Civis art. 1003.) 

Isto posto, respondo : 
Ao r .0-0 accordão foi proferido de harmonia com as dispo-

sições da lei que regem o assumpto. · 
Ao 2. 0 -Está prejudicado. 
Se o accordão assenta em fundamentos jurídicos não póde ir

rogar injustiça notaria. Rio, 12 de Novembro de I872 -:- Lafayette 
Rodrigues Perâm. ' . · 

(r83) A palavra-capella- tem varias significações, que pode
mos reduzir a cinco : I. a, diz-se bens encapellados, no sentido ri..:. 
gorosamente jurídico, os bens vinculados sujeitos á vocação de es
pecial successão, e com expressa e declarada prohibição de serem 
alienados, contendo certa quota de rendimento como premio ·ao 
administrador, sendo o restante applicado a fins pios ; 2. a, bens su-
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§ 455 

Não sã.o vinculas os fideicommissos temporarios ou 
substituições fideicommissarias at é o segundo g rau (Ord ., 
liv. 4.0

, tit. 87, § 12; T. de Freita~, Consolid. das L. L. 
Civis, nota ao art. 73; Souza Bandeira, Novo Proc. dos 
Feitos, § 322, n. 5.) (184) 

Jeitos ao cumprimento perpetuo de onus pios, com expressa prohi
bição de alienação, sem vocação de família com fórma especial de 

·success5o; 3.a, bens que estão sujeitos ao cumprimento de encar
gos pios, quer in perpetuum, quer temporariamente, sem expressa 
prohibic:1to de alienar e sem vocaç:ão de família ; 4.0 , os dotes e 
bens legados ás capellas e templos a bem do culto divino (C. da 
Rocha, § 526, inji.?te); 5.a, no sentido material e vulgar, os edi
ficios erguidos a bem do culto divino, as ermidas e os altares col
locados em ed ificio especial dentro, ou juntos aos templos. (C. da 
Rocha,§ 524, in .fine, nota.) 

(184) Antes de abolidos os vínculos de ·qualquer natureza ou 
denominaçlo que sejão pela lei de 6 de Outubro de r835, art. r.o, 
e Regul. n. 834, de 2 de Outubro de rSsr, art. 44, § s, o direito 
patrió já não reconhecia substituições além do segundo grau (Ord., 
liv. 4, tit. 87) ; abolidos os vínculos, aos quaes se pódem equipa
rar as substituições de muitos graus, dupla razão existe para serem 
condemnados. (Vide Rev. Mensal das Decisões do Tribunal de 
Justiça de S. Paulo, parecer do conselheiro Duarte de Azevedo, 
pag. 3rj. 

A substituição fi.deicommissaria encerra uma dupla liberalidade : 
a primeira em proveito do gravado ou fi.duciario, a segunda em 
proveito do fi.deicommissario, subordinada esta segunda liberalidade 
á sobrevivencia do fi.deicommissario ao fi.duciario, e só por morte 
deste é que· o fideicommissario póde recebei-a. 

Dahi duas consequencias, dizem Baudry e Lacantinerie, a pri
meira que basta que o fideicommissario seja concebido no momento 
da morte do gravado, embora n:.o o seja ao· tempo e'm se que abre 
o direito do gravado ; a segunda que é preciso que o fideicommis
sario sobreviva ao gravado, pois ninguem póde adquirir um diréito si 
não é vivo na epoca da abertura da successão. 

Si o fi.deicornmissario morre antes do gravado, a substituição 
não se fará e o fi.duciario tornar-se-à proprietario incommutavel, 
falhando a razão de ser do encargo de restituir ou entregar ao fi.
deicommissario, ao qual estava eventualmente obrigado. 

A substituição se faz, ou se abre, fallando-se juridicamente, 
pela sobrevivencia do fi.deicommissario. Este acon~cimento, ao 
mesmo t~mpo que dá nascimento ao direito do fideicommissario,opéra 
a resolução do direito do gravado predefunto. 

O fideicommisso, dizem Pothier, vol. 8.0
, n. ISS, e C. da Ro

cha, § 7 r8, encerra uma propriedade de clausula resolutoria e que 
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reside inteira, ao princ1p10, no tiuuciario, e dc:pois Ja r\!suluçao 
della no fideicommissario. 

Até a abertura da substituição, morte do gravado, o :fideicom
missario tem um direiro eventual aos bens, pois é possível que 
morra antes do fid11ciario, caso em que é considerado como não 
tendo tido nunca direito aos bens da substituição. 

Quem é, portanto, o proprietario dos bens emquanto o fidei
commissario espera ? 

E' o gravado, só elle é o senhor até a abertura da substitui-' 
ção, ordinariamente toda a sua vida. Seu direito é resoluvel, é ver
dade, em proveito do :fideicommissario; mas isso não impede de 
ser o proprietario ltic et ?tunc, e póde tornar-se proprietario incom
mutavel se sobreviver ao fideicommissario. 

O fiduciario póde alienar os bens e impor onus reaes, salvo 
resolução, si a substituição vier a se operar e abrir ; as acções 
activas e passivas residem no fiduciario ; é contra elle que corre a 
prescripção ; tem o fiduciario o direito de gozar, percebendo os 
fructos, não sendo, porém, mero usofructuario, pois seu direito é 
mais extenso. 

Está o fiduciar io obrigado a inventario, e pela lei franceza se 
nomeia um curador á substituição, encarregado da m;ssjo especial 
de vigiar pela execução da substituição e cumprimento das medi
das conservatorias. 

Sobre o direito que tem o :fiduciario aos bens, alguns o equi
parão ao usufructuario; outros sustentam que é senhor de um do
mínio sujeito á clausula resolutoria; outros dizem que é um pro
prietario com encargo de conservar os bens com obrigação de 
entregar a outrem, tendo como resultado a indisponibilidade ou 
inalienabilidade dos bens no interesse do fideicommissario, chamado 
por morte do fiduciar~o a receber taes bens, pois os bens s:ío trans- , 
mittidos pelo testador e não pelo fiduciai-io, sendo nullas e resolvi
das as alienações feitas si a substituição vem a fazer-se. 

Que o fideicommissario não é um usofructuario, não ha duvida, 
pois a substituição fideicommissaria suppõe duas transmissões suc
cessivas dos mesmos bens e na disposiç_io do usofructo ha a dispo
sição delle em proveito de uma pessoa e nua propriedade da mes
ma cousa em proveito de outra pessoa. Nesta ha uma dupla trans
missão desde logo e cada um tem dois direitos distinctos : um o 
usofructo, outro a nua propriedade, e no usofructo o direito morre 
com o usofructuario. 

Extindos os graus permittidos, com a morte do fiduciario ex-
tingue-se o fideicommisso. 

A substituição se extingue pelo exgotamento dos graus. 
A instituição hereditaria em diversos graus, além do 2 .0 grau, 

é equiparada a vinculo prohibido pela lei. (Direito, vol. 58, pags. 
540 a 542 ; Accord,ío da Relação do Estado do Rio, de 19 de 
Outubro de x894; Direito, vol. 69, n. x, pags. 17 a 23.) 

A nutlidade da substituição fideicommissaria não envolve a 
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nullidade da instituição ou legado, apenas devendo-se ter por não 
escripta a clausula fideicommissaria, decidiu o citado accordão. 

Extincto o fideicommisso, tres opiniões se combatem sobre 
a transmissibilidade dos bens fideicommettidos. Uns sustentam que, 
extincto o fideicomrnisso pela morte do fideicomrnissario, sobrevi
vendo o fiduciario e consolidada a propriedade, esta passa plena e 
livre para o fiduciario e não se transmitte para os herdeiros do 
fideicommissario. Outros sustentam que os bens se· transmittem 
para os herdeiro~ do fideicommissario, porque este tem um direito 
adquirido desde a morte do testador, o qual póde ser alheado e 
tran>missivel a seus herdeir03 pelo Alv. de 9 de Novembro de 1754 
e Ass. de r6 de Fevereíro de 1786. Outros sustentão que, morto 
o fideicomrnissario, caduca o fideicornmisso relativamente a elle e 
cessa a propridade limitada, devida ao fiduciario ; um não existe 
para receber e outro, representado por sua successão, não tem a 
quem entregar como successor pelo testamento, dando-se o caso 
de existencia de bens ab ·intestato, sendo caso dos bens passarem aos 
herdeiros ab-intestato do testador. Que o testador não quiz dar ao fi
duciario sinão propriedade incompleta, resoluvel1 nunca plena, e 
não é razão para que o fiduciario a tenha plena pelo facto do fi
deicommissario morrer antes, pois o testador nlío fez expressa de
claração a respeito ; e, em falta de disposição testamentaria, é caso 
da presumida vontade do testador, deferindo-se os bens, observadas 
as leis de successão legitima. 

Desta opinião é Teixeira de Freitas, Test. e Succ., § 402, nota 
661, dizendo: cw1t todos os casos de fideicommisso, mdlo, ammllado, 
caduco, resolvido; os bens, delle não passam livres ao fiduciario, mas 
deferem-se aos herdeiros ab-intutato do instituidor, sendo desta opi
nião Mello Freire. 

No fóro desta capital esta questão de transmissibilidade de 
bens fideicommettidos se agitou renhida, já perante a extincta Re
lação, já perante o Tribunal de Justiça, nos autos de reivindicação 
proposta pelo doutor Gustavo Balduino de Moura e Camera e sua 
mulher contra o alferes Justo Nogueira de Azambuja e outros, 
versando a causa sobre o estudo e interpretação da verba do tes
tamento do finado tenente coronel Joaquim Manoel da Silva Cas
tro, legando na terça bens a suas filhas Anna e Maria e no caso 
que estas fallecessem sem descendentes legítimos, mandando que 
passassem os bens aos herdeiros de sua irmã d. Francisca Xavier 
da Silva Castro. 

Esta causa deu logar ao estudo jurídico- Um fideicommisso 
moderllO e tÚlC() Accordãos-da lavra do doutor F. C. Figueira de 
Mello, autor de outro estudo-Os jiddcommissos modernos em face 
dos regulamentos fiçcaes e ;itrisprudenúa patria, na «Gazeta Jurídi
ca>~, annos de r886 e 1887. 

Nos referidos estudos o douto collega diz que se não deve 
confundir a substituição compendiosa da Ord., li v. 41 tit. 87, S 12, 

com a substituição fideicommissaria dos romanos com a condição 
cttm morierfs ; que a substituição compendiosa, aliás tambern deno· 
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minada d·e substituição fideicommissaria, é pura por natureza, isto 
é, que a clausula da morte não importa condiçJ:o e que por con
sequeneia o direito do substituto em tal genero de substituição é 
adquirido desde a morte do testador. e transmissível, sendo appli
cavel ainda as substituiçoss com a clausula e condiçao · sitte libcris, 
porque, comquanto não seja certo o direito, pela incerteza de dei
xar ou não o instituído em primeiro logar descendentes, é todavia 
esse direito, essa spes quac appellatur incertum qm'd, transmissível. 

Sustenta o mesmo douto collega que o gravado n'lo é sinão 
um sin:tples usofructuario, e por morte delle a propriedade, direito 
já .adquirido pelo fideicommissario•, se transmitte aos herdeiros, co
mo assim o entende o Cod. Ovil Port., art. 1868, determinando 
que se o Jideicommissario morrer antes do fiduciario transmitte seu 
direito aos seus herdeiros. 

Que o direito do substituto, diz elle, é adquirido pelo facto 
da substituição, independentemente de morrer antes ou depois do ins
tituído, é adquirido ipso jure, e que o substituto só aguarda o tem
po da morte do fiduciario para exe rcer suas acções, a plenitude de 
seus direitos, razão pela qual Silva, ad Ord., liv. 4, tit. 1.0 , ad rub., 
art. 7, n. 102, diz que o fideicommissario (srtbstiltdo} pó de alienar 
·durante a vida do gravado o bem a elle deixado ou a esperança 
a esse bem, por estar nelle radicada a propriedade e não valer a 
clausula da morte no direito patrio como condição, assim da mes
ma opiniii o Gama, Dec. 92, pag. 135 e seguintes, summariando a dou
trina ela Casa de Supplicação e Phoebo, Dec. 125, n. 5, e Mello 
Freire, liv. 3. 0 , tit. 6. 0 , § 13, e tit. 7.0 , § rs, opinando Mello Frei
re que o direito dos fideicommissar ios nas heranças e legados com 
a clausula ou mencão da morte, não é uma méra esperança, non 
ideo dicendum jus eventuale. 

A opinião de Figueira de Mello parece envolver confusãe dt; 
fideicommisso e usofructo. 

Este fracciona a propriedade e o fideicommisso a conserva na 
inteireza de seus direitos componentes. 

Os nus-proprietarios adquirem desde logo a sua fracção ima
ginaria e a transmittem a seus herdeiros ainda que morram ante~ 
do tempo da extincçâo do usofructo ; os fideicummissarios, com a 
sua spes debibtm iri, com a sua expectativa, nada transmittem a 
set'ls herdeiros si morrem antes dos fiduciarios (T. de Freitas, Man. 
dos Tabelliii es, § 520). 

No usofructo a herança quanto á propriedade dos bens passa 
logo á morte do . testador para os herdeiros instituídos, salvo só o 
usofructo para o usutructuario, de maneira que, ainda que os herdei
ros .morram antes do usofructmrio, transmittem aos seus herdeiros o 
direito hereditario. 

No fideicommisso, a herança só por morte do herdeiro grava
do passa ou abre para o herdeiro substituto (Lobão, Dissert. 7.a. 
em supplemento ás notas a Mello, tomo IV, § 86, pag. 319). 

No fideicommisso póde-s.e conceder ao herdeiJo fiduciario ou 
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gravado o direito de dispor dos bens, passando ao ndeicommissario 
o que restar. 

E' o fideicommisso de nsiduo ou de eo quod supererit, podendo 
o herdeiro gravado dispor por titulo oneroso ou gratuito inttr vivos, 
mas não testar. 

Transcrevemos as decisões proferidas na causa entre ·partes dou
, ter Moura e Camera e J i'lsto de Azambuja, . e pelas decisões se vê 
quão varias são as opiniões e a necessidade da abolição da sub
stituição fiçleicommissaria, que dá Jogar a contínuos pleitos · com o 
grande mal da controversia de opinião dos julgadores. 

:SENTENÇA DE I.a INSTANCIA 

Vistos, etc., etc.: O que tudo bem ponderado: 
Considerando que a verba do testament0 do tenente-c'oronel 

Joaquim Manoel da Silva Castro, a qt:e s~ refere o libello, consti
tue sem duvida um fideicommisso, em que foram constituídas le
gatarias do 1. 0 grau as duas filhas do testador D. Maria e D. Anna, 
caso em que o legado se transmitte ao fideicommissario só por 
morte do fiduciario, sendo como foi a .condição cum morietur; 
que é de tal natureza o legado de que se trata, p0rque além das 
palavras claras e explicitas da verba, por onde se mostra a inten
ção (sic) dos dous graus na instituiç:lo do legado, ainda · se verifica 
que só depois da morte dos fiduciarios se poderia conhecer quaes 
os fideicommissarios, hypothese que não se dá no usofructo, -em 
.que a propriedade se transmittte desde logo por mo~te do testador 
a0 senhor directo da propriedade, co-existindo esse direito com o 
do usufructuario. . 

, Considerando por isso que só depois d.a morte de . D. Anna 
Oliva, açontecida em I7 de Março de 1884, é que . se podePia ve
rificar quaes os legatarios para quem se abrira então a substituição 
ao legado de que se trata ; · 

Considerando que as escripturas de fi. 40 e fi. 44, de 1879 e 
1881, são anteriores á época em que cabia :1 verificação daquelle 
facto, que em relação á pessoa que figura como vendedora em taes 
escripturas nem ao menos se tentou mostrar em taes autos ; 

Considerando que taes escripturas estão sujeitas a varias cen
suras de Direito, quaes são a venda de quota .de lierança de pes
S0a viva, .a venda de cousa que não se achava · no patrimonio da 
vendedora, a qual não tinha mais que a spes d~bitum iri em rela
ção. a .tal obj,ecto na eventualidade da sobrevivencia á D. Anna Olivia 
(sempre na hypothese de ser herdeiras de D, Francisca :xiavier), e 
finalmente a -determinação de quotas no referido objecto sem •atteno 
ção ao principio que _a successão 'fn stirpes é um privilegio e como 
ta•! s0 existe nos casos expressos em leis,' hypothese que não se dava 
no caso presente, porque o objecto de que se trata virá ou viria ao 
patr.imonio dos fideioommissarios por fprça do testamento, do qnal 
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·se collige qu~ .esses legatarios foram instituídos per capita, {i>OÍs não 
sendo declarada outra maneira de successão, não ha fugir da regra 
eommum; 

Considerando que em V'ista do titulo vicioso, com que se apresen
tam em juizo os AA. não se lhes póde conceder ae<,:ãe contra 0s 
RR., nem como senhores da parte do predio reivindicando, nem co
mo representantes de quem não se habilitou em juizo nos term0s 
já indicados ; 

Considerando o mais que dos autos consta e disposições de 
Direito com que me conformo, julgo os AA. carecedores de acção, 
absolvo os RR. do pedido e condemno os primeiros nas custas. 

S. Paulo, 24 de Setembro de 1885.-Manoel Jorgt Rodrigms. 
Essa sentença foi confirmada pela seguinte : Seu, embargo dos 

embargos de fi , oppostos á sentença de fi., que não recebo por 
sua materia e autos, subsista a sentença embargada . e paguem os 
embargantes as custas. Reporto-me quanto ao que podesse accres
centar à sentença á douta monographia constante do uDireito» (pu
blicação jurídica), vol. 27, pag. 497· 

S. Paulo, 19 de Dezembro de 1885.-Manoel .forgt Rodrigues. 

1.0 ACCORDÃO DA RELAÇÃO DE S. PAULO 

Expostos e discutidos estes autos, em que são appellantes o 
Dr. Gustavo Balduino de Moura e Camera e sua mulher ·e appella
dos o alferes Justo Nogueira de Azambuja, sua mulher e outros, 
accordào em . Relação em negar provimento á appellação interposta 
á fl., para confirmar, como confirmam, a sentença appellada, pelos 
proprios fundamentos que adaptam como jurídicos. Custas pelos 
appellantes.- Vi/laça, presidente.-Marcos A111o1lio.- Fleury.--Fur
tado. 

2.0 ACCORDÃO 

Accordão em Relação : Que relatados e discutidos estes autos 
da appellação, em que são appellantes o Dr. Gustavo Balduino de 
Moura e Camera e sua mulher e a{'lpellados o alferes Justo No
gueir~ de Azambuja e Francisco de Paula de Santa Barbara e s11as 
mulheres, e bem pondeFados os embargos de fi. 224, os julgam 
procedentes, e em vista das razões de fl. !229 e Coelho da Rocha, 
S 7"19, reformam o accordão embargado de fl. 221, para, reforman
do a sentença appellada de fls. 161 e 190, julgar, como julgam, 
pr0cedente a acção proposta, e condemnar, como condemnam, es 
appellados no pedido do libello de fl. e custas. 

S. Paulo, 20 de Dezembro de 1886.-Villag..z, presidente;-
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Marcos Artfottio. -Furtado.-F0i voto vencedor o do Sr. desembar
gacl0r Fieury. - Marcus Anlottiu. 

3. 0 ACCORDÃO 

Accordão em Relação, etc.: Julgam procedentes os embargos 
oppostos ao accorclão 2.0 a fl . 232 e restauram o r.0 a fl. 221· v. , 
confirmando a sentença da 1.a instancia, pelos seus jurídicos funda
mentos e consideradas as razões de fi . 238. Custas pelos embar
gados. 

S. Paulo, II de Março de 1887.- Vi/laça, presidente.- A . 
Brilo.-P. Fleztry.-Furtado, vencido. 

ACCORDÃO DO SUPREMO TRIBUI-JAL DE JUSTIÇA 

Manifestada ·a revista subiram os autos de appellação ao Su
premo Tribunal de Justiça e sob o n. de revista 10.692, foi ahi 
proferido o seguinte accordão : 

Vistos, expostos estes autos de revista civel, entre partes re
correntes o Dr. Gustavo Balduino de Moura e Camera e sua mu
lher e recorridos o Alferes Justo Nogueira de Azambuja, sua mu
lher e outros. 

x) Considerando que a decisão recorrida á fi. 241 foi contra
ria ao preceito terminante do Alv. de 9 de Novembro de 1754, 
Assento de 16 de Fevereiro de q86, segundo o qual a posse civil 
se transmitte aos herdeiros desde o momento do fallecimento do 
testador, com todos os effeitos da natural (Cod. Civil Francez, art. 
718 ; Direito Commercial da Allemanha, art. 270 ; Cod. Civil Port., 
art. r868), quando julgou vici0sas e nullas as escripturas de fi. 40 
e fl. 42. 

2) Considerando que os fideicommissarios ou seus herdeiros 
(liv . 41, § 12 , D. de legat.) podiam alhear os direitos que, pela dis
posição testamentaria adquiriram pelo fideicommisso (liv. r. 0

, 

Cod. de pact., liv. u, Cod. de transact.). 
3) Considerando que a alheaç"'o ou venda do direito adquiri

do pelo ftdeicommissario, feita por seus herdeiros, ainda na hypo
these de haver fallecido a fideicommissaria antes da fiduciaria, não 
annullou aquelle direito, que passa a seus herdeiros. 

4) Considerando que, na especie presente, não se trata de 
vencia de herança de pessoa viva, como se allegou nos autos, e em 
que se fundamenta a sentenr;a da I .a instancia, mas sim da venda 
feita pela fideicommissaria do direito da propriedarle ainda em fi
deicommisso. 
· 5) Considerando que mesmo no caso de ser condicional o fi-
deicommisso, a alienação do direito, que soccorreu ·o fideicommi 

s-
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sario, era válida e inlttacavel, e portanto as escripturas de compra 
e ratificação juntas aos autos, e que constituem títulos de legitima 
propriedade ( liv. 7. 0 , C. de pactis). 

6) Considerando finalmente que tendo a desisão recorrida 
transgredido dispo>ições do direito p:ttrio e o preceito terminante 
do Alv. de 9 de Novembro de' I.7 54, como acima hão dito, por
tanto concedem a revista por injustiça notaria e indicam a Relaçâo 
da Cõrte para revisão do feito e nOY'O julgamento da causa . 

Rio de Jane.iro, 28 de Setembro de r887 .-Say1o Lobato, pre
sidente.-Bar.~ o do fary. - Fratzcisro Mariano.-Gouveia, vencido.
Bandeira Duarte. - Freitas Hmriques .- Silva Guimarães .-Faria, 
vencido.-Audrade Pinto, vencido. A questão cardeal, da qual 
depende a appliqb1lidade do Alv. de 9 de Novembro de I7 54, 
sobre a posse civil dos herdeiros, versa sobre o direito hereditario 
do fldeicommissario antes do fallecimento do fiduciario (no fidei
commisso com a clausula su~pensiva do fallecimento dos fiduciarios 
e com a resolutiva da falta de descendentes destes para a substi
tuição fideicommissaria) ; e essa questão é de Direito Romano sub
sidiaria e não de Direito Patrio expresso, sendo que portanto, qual
quer que fosse a decisão judicial, não dav:a lagar á rev.ista nos ter
mos da lei ele 3 de Novembro de q68. 

Foi voto vencedor o exm. sr. conselheiro José Tavares Bastos, 
que não assignou a sentença por se ter ausentado. 

Não votou neste julgamento, por impedido, o Exm. Sr. conse-
lheiro Luiz José de ,Sampaio. . 

Rio de Janeiro, 28 de Fevereiro de r887 .--0 secretario, Lutz 
.Pedreira ·do Couto Ferraz 

ACCó'RDÃO da RELAÇÃO REVISORA 

Accordil.o em relação , etc . : Que examinados em revisão, rela
tados e discutidos os autos annexos da revista cível entre partes re
correntes os AA. Dr. Gustavo Balduino de Moura e Camera e sua 
mulher, e recorridos os RR. Justo Nogueira de Azambuja, sua mu-
lher e outros. . 

r ) Considerando que a verba testamentaria pela qual o coro
nel Joaquim Manoel da Silva Castro deixou a suas filhas D. Maria 
Fausta de Ças.tro Muller e D. Anna Felicia de Castro Oliva o pre
dio descripto no art. I. 0 do libello à fi. 9, encerra uma substitui
ção fideicommissaria, visto como os herdeiros de D. Francisca · Xa
vier da Silva Castro foram nomtados para substituir as legatarias, 
ás quaes se conferiu o encargo de devolução do legado, sob a 
dupla condição cum morietur e si sine liberis. 

2) Considerando que esta especie de substituição é admittida 
pelo djreito patrio e decorre da Ord., li v. 4.<!, art. 87, § 12, nas pa
lavras «quando quer que fallecern, palavras que a incluem, incluin-
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do u caso que a constitue, da vocação do substituto pela ~orte 
do herdeiro ou legatario, que sobreviver ao testador. 

3) Considerando que bastaria não ser esta prohibi<ia p9r lei 
para que se devesse entend~r permittida, attenta a ampla liberqade 
das disp.Jsições de ultima vontade. 

4) Considerando, porém, que n -.o regulando o direito patrio 
o effeito jurlc!ico de taes substituições, hade prevalec!!r como sub
sidiaria o Direito Romano, segundo o qual o acontecimento da 
morte do fiduciario1 pela incerteza si succe1ierá ou não em vida do 
substituto, como se requer para efficacia do fideicommisso, impmta 
uma condição suspensiva durante cuja pendencia nenhum direito 
formado assiste ao :fideicommmissario e apenas uma simples expe
ctativa, que não transmittiu aos seus herdeiros. 

5) Considerando que essa é a doutrina consagrada em varios 
textos, dentre os quaes os seguintes: L. 7 5, L. 79 § I D. de condit 
e~ demonstr. (35, I) L. 12 § 1.0 de leg. 2 (3I, r),L. 13 infine quando 
d1es (36, z), e ensinada por Savigny, Trat. do Dir. Rom. S 126, 
Maynz, Trat. de Dir. Rom. § 387, e Mackeldey, Di r. Rom. S 7 57, 
textos cuja conformidade com a boa razão nao pôde ser posta em du
vida, como attestam Correa Telles, Dig. Port., vol. r .0 , art. . 62, e 
vol. 3.0

, art. r64r ; Add. á Dout. das Acç. § r65, n. 2; Liz Teixeira, 
Dir. Civ., 2. 0 vol., p. 46r; Almeida e Souza, Supp. ás Notas a Mello, 
Dissert. 7, S 86, e Teixeira ele Freitas, Consol. das Leis, nota ao art. 
420, e que portanto devem ter inteira applicação entre nós, tanto 
mais qu;~.nto era o Direito applicado pelos tribunaes de Portugal 
em questões similares não sujeitas ao novo regimen do Codigo Ci
vil daquelle reino, segundo affirma Dias Ferreira em seu commen
tario ao citado codigo. 

6) Considerando que as LL. r e 7, Cod. de pactis, rr, Cod. de 
transat. e 4r § 12,D. de leg. 3. 0 ,em nada contrariam a doutrima aci
ma exposta, porquanto as LL. r C. ele pact. e 11 Cocl. de transact. 
reputam válida a convenção celebrada entre dous irmãos para ter
minar a incerteza da condição do fldeicomm isso de que era gravado 
para com outro, acçrescentando a L. II Coei. de transact. a razão 
da disposição - conveniencia de mante~-se a concordia entre ambos . 
Ora da renuncia convencional facultada ás pessoas directamente in
teressadas no fideicommisso n1o se segue que o fideicomm\ssario 
possa alienar o seu direito eventual a terceiros e muito menos que 
essa alienação converta a esperança que elle tinha de ir ao fidei
commisso (sic) em um direito adquirido. 

A L. 41, § I2 1 D. de Jeg. 3 °, trata de .uma restituição ;;tnt.eci
pada, decidindo que ella não pócle prejudicar ao substituto vulgar 
dado pelo testador á fideicommissaria, de onde nenhuma illação se 
póde tirar em favor ela opinião, que confere a este a acquisição do 
direito á herança ou legado, desde a morte do testador; e a 'L. 7· a, 
Coei., de pact., regula os direitos de um credor, que movendo acção 
contra o devedor é por este instituído herdeiro e entra na posse da 
herança. 
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7) Considerando que o Alv. de 9 de Novembro de 17 54 não 
derogou as disposições do Direito Rom1no sobre as heranças e le
gados condicionaes, devendo entender-se que a regra do dito Alv. 
refere-se tão somente às instituições puras, pois fôra absurdo que 
nas substituições fideicommissarias a posse civil do defuncto passas
se .a um tempo in solt"d1tm para o fiduciario e para o fideicommis
sano. 

8) Considerando que a expressão herdeiros de minha irmã D. 
Francisca Xavier, empregada pelo coronel Castro na alludida verba 
testamentaria para designar os fideicommissarios n:lo abrange senão 
os herdeiros ehamados á successão da dita D. Francisca, e que nes
se caso não se acha D. Anna Carlota de Campos Medella, de que 
sào cessionarios os recorrentes. 

9) Considerando que a cedente D. Anna Carlota, não ob
stante a sua qualidade de filha e herdeira da fideicommissaria D. 
Anna Angelica de Carvalho, herdeira que foi de seu irmão o fidei
commissario conego Joaquim José Carlos de Carvalho; nenhum di
reito tinha sobre o predio deixado pois os fideicommiss:uios, falleceram 
em vida de ambos os fiduciarios, nada podiam transmittir aos seus 
herdeiros. 

ro) Considerando, portanto, que é nenhuma a ces<>ão operada 
pelas eEcripturas de fl.. 40 e fi . 44· Julgam os reccorrentes carece
dores de acção e os condemnam nas custa<>. 

Rio, 24 de Abril de r888.-Sertorio, presidente.- .! A . A. Ma
galltães.- Fermmdes Pinheiro , vencido.-Tosta. 

Appellantes:- jitsto Noguewa de Azambuja, sua mulher e outros. 
Appellados : - Dr. Gustavo B,tld(tino de Moura e Camera. 

SENT ENÇA D E I. a INSTANCIA 

Vistos e examinados estes autos de acção ordinaria de reiVIn
dicação entre partes autor Dr. Gustavo Balduino de Moura e Ca
mera, como herdeiro e successor universal de D. Anna Carlota de 
Campos Medella, e RR. Justo Nogueira de Azambuja e sua mulher 
D, Escholastica Maria de Azambuja e o capitão Francisco de Paula 
Santa Barbara e sua mulher D. Anna Felicia de Santa B:ubara. 

Pede o autor habilitado pela sentença ele fi. 128, como succes
sor da finada D. Anna Carlota ele Campos Medella, em o libellc 
de fi. 35, que sejam os réos condemnaclos a fazer-lhe entrega da 
casa de sobrado numero se~senta e nove da antiga numeração e 13 
da nova, sita a Rua do Carmo nesta cidade, com o quintal annexo, 
accessorios e rendimentos desde a indevida occupação e de que 
estão de posse como herdeiros testamentarios da finada D. Anna 
Felicia de Castro Oliva ; e, fundamenta o seu direito de reivindicação 
allegando : que os referidos bens n:io podiam ser transmitlidos pela 
referida D.3 Anna Felicia de Castro Oliva, quando sujeitos eram a 
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um fideicommisso e deviam passar aos herdeiros de d. Francisca 
Xavier da Silva e Castro; que em 1798, nesta cidade, falleceu o 
coronel Joaquim Manoel da Silva e Castro, com o testamento de 
fi. 7 a f!. 10 v., e nesse testamento por elle foi legada em terça a 
casa reivindicanda com seu quintal, ás duas filhas D. Maria Muller 
e D. Anna Felicia de Castro Oliva, e caso fnllessem sem descen
dentes legítimos deviam passar aos herdeiros da irmã do testador, 
D. Francisca Xavier da Silva Castro; que tendo morrido a filha do 
testador, sem descendentes legitimas ou illegitimos, taes bens de
viam passar áquella herdeira elo finado, irmã elo testador, que q uan
do morreu deixou tres filhos seguintes, havidos de seu consorcio 
com o finado Dr. Miguel Carlos ele Carvalho: - lVIartinho Vaz, que 
consta ter fallecido em ltapetininga, Conego José Carlos de Car
valho e d. Anna Angelica, deixando como unica herdeira D. Anna 
Carlota de Campos Medella, reconhecendo-a por filha pela escri
ptura publica a fls. 30 V.; que, quer na qualidade de herdeira de 
D. Anna Felicia de Castro Oliva que, tendo sobrevivido áquelles 
fideicommissarios podia ter transmitti ~lo ca~tSa mm·tis. como o 'fez a 
elles réos, tendo adquirido pleno direito pela regra de que, cadu
cava extincto o ficleicommisso pelo obito ela iideicommissaria ante
rior· ficarão ipso facto livres os bens para o fiduciario. Replicada 
a causa por negação, posta em prova, arrazoaram ambas as partes 
á fi. 86 e fi. 92 v. O que tudo bem visto e examinado e o mais 
que dos autos consta. 

Considerando que, si o autor, como herdeiro e successor habi
litado da finada D. Anna Carlota de Campos Mecie lla, pelo testa
mento de fls. 112 e sentença ele fls. 128, não tem o direito de rei 
vindicar o predio n. 13, da rua do Carmo, . desta capital, e com 
as confrontações declaradas em o artigo setinw do libello . com a 
allegada causa de pedir de ser a .finada D. Anna Carlota de Cam
pos Medella herdeira elos herdeiros fideicommissarios ele D. Fran
cisca Xavier da Silva e Castro, por não poderem ser transmitticlos 
os bens fideicommettidos pelo iallecim ento dos fideicommissarios 
antes ela herdeira ficlueiada, Anna F elicia de Castro Oliva, como 
parece ter sido julgado pelo accordam certificado a fls. 55, susten
tando a doutrina que o subst.ituto, antes ela abertura ela substitui
ção, não tem nenhum direito J'ormado relativamente aos bens fidei
commettidos, mas uma simples esperança; comtuclo, 

Considerando que o auctor se apresenta nesta causa com nova 
causa de pedir a reivindicação, allegando que, extincto o fideicom
misso por morte ela herdeira ficluciaria, D. Anna Felicia de Castro 
Oliva, não podia esta alienar o predio ~'nteT vivos ou cauza mor·tis 
que devia ser deferido em successão ctb-intestato a D. Anna Carlota 
de Campos Medella, como herdeira ab-intestctto do instituidor do fi
cleicommisso; 

Considerando que a propriedade herdada pelo herdeiro ficlu
ciario é uma propriedade incommutavel, resoluvel já quando em 
proveito do fideicommissario pelo vencimento clé\ condição que eleve 

J;,eis ela Provedoria 26 
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dar logar á abertura, suecos são (Pothier, v o!. 7.0 , n. 153, pag. 505 ) 
já quando morto o ficleicomrnissario o fiduci:U'io permanece como 
que equiparado ao usufl'Uctuario, pois o instituidor ou testador nun
ca teve a intenção ele deixar-lhe plena, mas limitada propriedade 
sujeita a transmissão a terceiros; 

Considerando que, embora praxistas opinem em contt·ario, sus
tentando que, morto o fideicommissario, caduca o fideicommisso não 
transmissivcl aos herdeiros claquelle, contra o Alvará de 9 de No
vembro de 1754, e passem os bens ficleicommettidos pleno ju1'e li
vres ao poder herdeiro gravado, melhor opinião sustenta Teixei· 
ra ele Freitas no seu Tratado de Te. tamentos, § -!02, nota ool, pag. 
409, de que, em todos os casos de fideicommisso nullo, anmtllado, 
cacluco, 1·esolviclo os bens não pas am livres ao fiduciario, mas de
ferem-se aos her leiros etb-intestcbto do instituidor se este não provi
denciar de ou tro modo; 

Considerando que nos autos se prova ser D. Anna Carlota de 
Campos Medella herdeira ab-intestctto do finado coronel Joaquim 
Manoel da Silva e Castro, que não podia . er prejudicada com a 
disposição oauza mortis feita por D. Anua Felicia de Castro Oliva, 
em favor elos r éos, não ligados por parentesco com o testador que, 
em seu testamento, manifestou a intenção expressa elos bens passa
rem aos herdeiros ele sua irmã, D. Francisca Xavier ela Silva Cas
tro; 

A' vista elos expostos motivos e attendenclo a esta ultima e 
nova causa ele pedir, julgo procedente o libello e mando que os réos 
abram mão do predio reivindicando, pagos os rendimentos desde a 
Iitis contestação e custas. 

S. Paulo, lJ de Janeiro ele 189 l.-Joaq~tim Augusto Fen·ei?"ct 
Alves. 

1.0 ACCORDÃO 

Accorclam em Tribunal: Qtte examinados, relatados e cliscu
tidos os autos ela appellação civel, entre partes- appellantes, os RR . 
Justo Nogueira de Azambuja e outros, e appell aclo o Dr. Gustavo 
Balduino ele Moura e Camera, na qualidade ele herdeiro e succes
sor universal de D. Anna Carlota de Campos Meclella: 

Considerando que o direito a llcgaclo pelo appellado de herdei
ro elos herdeiros .ficleicommissal'ios instit11idos pelo Coronel Joaquim 
Manoel da Silva Castro, em testamento solemue, com que fallecc
ra em 1798, e consta dos autos, é hoje causa soberanamente jul
gada, pelo accordâo revisor ela extincta Relação do Rio de Janei
ro, de 24 ele Mnio de 1888, cujo contexto se vê por certid~o 
a fls. 52 ; · 
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Considel'ando que nos termos do citado accorclam o fideicom· 
misso estabelecido no referido testamento está extincto ou caduco, 
pela circumstancia que foi o principal fLtndameuto do accot'clão, ele 
haverem fallecido os herdeiros fideicommissarios antes do ficlu
ciario i 

Considerando que o predio reivindicando co m o res pectivo 
quintal e terrenos ele que falia o libello a fls. 35, são uffectiva· 
mente, sem contestação nos autos, os mesmos bens que se acham 
gravados pela disposição fideicommissaria de fls. 8 v., que como 
taes devem rever· ter pal'a ·os herdeiros ab-i:ntestato elo testador, com 
inteira exclusão de quaesquer herdeiros instituídos pela herdeira fi· 
cluciario D. Anna Oliva, titulo este com que se apresentam na pre
sente acção os RR. appellantes; porque aqueUa herdeira tinha 
apenas uma propriedade limitada, resoluvel, sendo por isso equipa· 
rado ao usofructuario, r·azão pela qual não podia dispor elos bens 
questionados por doação, nem por testamento, porque estava· obri
gada a restituil-os no estado em que os tomou; porque a intenção, 
a vontade do testador a seu respeito ficou :patente quando lhe deu 
uma propriedade restrieta, conforme doutrmam Oancliclo Mendes, 
em bl'ilhautes notas á Orcl., li v. 4.o, tlt. 87. § 12; C. da Rocha, 
D. C., § 718; Guerreiro, t. 1.0 , liv. 3.0 , c. 2.0 , us. 6, 28 e 2!) i Lou
reiro, D. C. Braz, §§ 410 e 418 i 

Considerando que em matel'ia testamentaria é forçoso que pre· 
valeça a in tenção elo testador ele harmonia com os preceitos elo 
direito romano, sempre inspirado na boa razão e uo direito na
tuml, como se vê dos seguinte. fragmentos : L. n. 114 D. ele le
ga tis. • Quia semper vestigia voluntatis sequimur , (que se cum
pram até os vestígios ela vontade dos testadores); L. 15 C cl. ele 
testamentis « ne juclitia testatorum cleiraudentur » (pois não quero 
que a menor quebra so:l'fea as vontades elos testaclor·es); L. 24 D. 
de rebus cl ubits • voluntas deEuntis in estirnatione judieis est id 
quod credibili est cogitandum • (hei pot· mttito recommendado aos 
juizes a vontade do defunto, certos ele que não devem despresar 
as conjecturas e justas presumpções. 

Considerando que foi fundada neste~;~ princípios do direito uni
versal , dos quaes decorre loo·icammlte a necessidade indeclinavel 
de investigar-se a intenção do testador, . até por meio de presmn
pções e justas conject·nms que a lei de 9 de Setembro de 1769 
consagrou a regra a favor da successão ab-intestato. quando se 
dá a impossibilidade de cumprir-se a intenção do testador, como 
no caso destes autos - de um Jideiconunisso caduco i que tambem 
foi esta fonte em gu~ se inspirou T. ele Freitas, quando ampliando 
e commentando o Tratado ele Testamentos de Gouveia l'into, no 
§ 40~. nota 66l, escreveu: « em todos os casos de ficleicommisso 
nullo, annullado, caduco, os bens delle não pertencem aos fiducia 
rios, mas deferem-se aos herdeiros ab-intestato do constituiclor, 
si este não providenciou de outro modo » i 

Considerando f~J~alJllente que se ac4a exuberan temeu te provado 
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dos autos sem contestação, ser D. Anna Carlota de Campos Me· 
della herdeira legitima elo testador Coronel Joaquim Manoel da 
Silva Castro, na qualidade de filha unica legitimada ele D. Anna 
Angelica, a qual por sua vez era i'ilha legitima de D. Francisca 
Xavier da Silva Castro, a irmã do referido testador, como tudo 
se vê dos does. ele fls. 7 a 3 L ; assim como se prova a fls. 128 que 
o autor appellado Dr. Cam era foi habilitado por sentença herdeiro 
e successor universal da mencionada D. Anna Carlota Meclella, 
hoje finada, em face elo testamento que se vê de fls. 112 a 114; 

Negam provimento á appellação in terposta ela sentença de fls. 
160 a 164, para o l'im de confirmai-a em todas as suas partes, sem 
sacrifício do direito ele outro qualquer herdeiro legitimo do testa
dor que po1· vent~wa se habilite na fónna da lei, pagas as custas 
pelos appellantes. 

E como verificassem que foram arrancadas folhas destes autos, 
Jaa parte que comprehencle a sentença appellada, mamdam se dê 
conhecimento ao Dr. Pl·ocuraclor Geral do Estado, afim de promo
ver a responsabilidade ele quem tiver praticado o crime. 

S. Paulo, 24 ele Janeiro ele 18U3. - SOltza Li-ma, presidente.
Oliveü·a Ribei1·o.-Ocmuto SaTaiva.- PinheiTo Li1nct. 

2.o ACCORDÃO 

Accorclam ew Tribunal : Que relatados, expostos e discutidos 
estes autos, julgam improcedentes os embargos ao accordão de f i. 
100 v. que, conl'irmando a sentença ele fl. lGO v., mandou que os 
RR. Justo Nogueira ele Aozambuja e outros, ora embargantes, 
abrissem mão do preelio r eivindicando com o seu respectivo quintal, 
em favor elo embargado Dr. Gustavo Balcluino ele lVIoura e Camera, 
a quem pertence, na qualidade de herdeiro e successor universal 
ele D. Anna Carlota de Campos lVIcdella, apenas com a seguinte 
modificação : em vez clP.- «sem sacrifício elo direito de outro qual
quer l1ereleiro legitimo elo testador» como está no aooordão- sem 
sacrificio do direito nos descendentes de l\iartinho Vaz, rep resen
tando seu pae, que era illho legitim o ele D. Francisca Xavier da 
Silva Castro. 

E assim julgam, não pelos fundamentos elo r eferido accordão 
embargado, mas. im porque ver ificam e reconhecem que o accor
clão r evisor ela Rei. elo Rio, que consta por certidão a fls. 52 e 
serviu de base ao accorclão embargado, embora restringisse o 
iicleicommisso questionado aos .filhos ele D. Francisca e conside
rasse que, mortos estes antes da herdeira fiduciaria, D. Anna Oliva, 
nada haviam adquirido nem transrniLLido- todavia patenteia-se da 
sua integra e conclusões, que tal decisão foi proferida na can,s<\ 
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elo então cessionario, comprador d direito ele D. Anna l\fedella 
contra os mesmos RR. ora embargautes, o Dr. Gustavo Camera ; 
e a autoridade ela causa julgada n i'io prevalecia · nem prevalece 
contra a cedente D. Anna Meclell a, a qual, annullada aquella ces
são, exercitou um direito proprio, direito que nos ul timas termos 
desta causa passou para o embargado Dr. Gustavo Camera, na 
outra qualidade de hercl(:dro c successor univer sal de D. Anna 
Medella, por seu fallecimento, como se ·mos tra elo testamento ele 
fls. 112 a 114; porque evidentemente falta o terceiro r equi Rito su
bstancial para o predomínio da excepcão r ei judicatac que é iden· 
tidade subjPctiva das dua s demandas, isto é, que ambas figurassem 
as mesmas pessoas, na mesmcz q~~alidc~cle. 

Esta doutrina que tem a sua base na Lei \J .", § ::'.o D. de ex
ceptione r ei judicatae ibi «Exceptionem rei judicatae a pcr s011a 
auctoris ad em ptorem tr:msire solere: - r etro autem ab .cmptore 
.ad auctorem r everti non cl ebere. 

•Quare si her editariam r em vendideris, ego et candem ab em
ptore petiero, et vicero ; petente tibi non opponam exceptionem » 
é sustentada em Pothier obrig. n. 905, Allarcl- chose jugéo; P . Ba
ptista Proc. Civ. § 170, nas palavras, - •a excepção elo cousa jul
gada, pócle-se dar por offcito de r epresentação, e o representante 
obrando depois por s i, já não é a mesma pessoa, mas diversa 
pessoa»; P . e Souza, P rimeiras Linhas Civis, nota 298, e Accordão 
ela Relação de Ouro Preto, D. V. 43, pag. 38;1 .. 

Isto posto e attendendo- se para os termos da verba tes!amen
taria de fls. 7, que instituio o fideicommisso, os q uaes são os se· 
guintes : «Declaeo que deixo na minha ter ça as casas e quintal 
onde moro e as duas casas terreas pegadas a ell a, ás ditas minhas 
filhas, D. Maria 'e D. Anna Oliva; no caso que estas fa lleçam sem 
descendentes legitimas, passarão aos he?·deü·os de minha irmã, 
D. Franci sca Xavier da Silva Castro, as ele sobrado e o di to 
quintal> não se póde deixar de reconhecer que o testador Coronel 
Joaquim Manoel da Silva Castr o, náo nom eou ficleicommissarios 
determinados herd eiros de sua irmã; mas, sim indeterminadamente 
os herdeiros daquella irm ã; que foi sua vontade manifesta deixar 
o legado constituído na r eferida casa de sobrado e quintal áquelles 
herdeiros el e sua irmã, que realizada a condicção do fallecimen to 
ele suas duas filhas sem descendentes legítimos, podessem r eceber 
o mesmo legado na fórma do direito; que a vontade do testador 
tão claramente manifestarla não pócl e deixar el e prevalecer ex-vi 
elas Leis n s. ll.4 D. de legatis, lõ elo Cocl. de testamen ti s e 24 D. 
de rebus dubiis, cuj os frag men tos fol'am escriptos no accordão 
em barg·ado. 

Accresce que o direito de receber este legado transmittiu-se 
aos herdeiros de D. Francisca, sob reviventes á ultima herdeira fi
duciaria D. Anna Oliva, a qual sobreviveu seis annos, como se 
prova com a certidão de fl s. lU , D. Anna l\1 cdella, neta ela mes
ma D. Francisca, além elos descendentes de lVIartinho Vaz, que 
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por ventura existirem; transmissão que se op<:!rou ex-vi do p1;ec 
ceito terminante do Alvará de 9 ele Novembro de 1754-, e Assen to 
de 16 de Fevereiro ele 1786, cit. na Revista do Supremo Tribunal 
ele J ustiça, de 28 de Fevereiro ele 1887, p roferida sobre esta mes
ma questão, quando p1'oposta pelo mesmo agora embargado Dl'. 
Glistavo1 como cessionario de D. Anna Medella. E, conseguinte" 
mente, apr~sentando-se hoje o mesmo Dr. Gustavo Came1'a na 
qüalidade ele herdeiro e successor univerSal da finada herdeira 
fideicommissaria D, Anna Carlota de Campos Mede11a, a elle cabe 
recolher o legado constante da mencionada verba testamen tari a, 
sem prej uizo dos descendentes de Martinho Vaz, filho de D. Fran· 
cisco :X. da Silva Castro, que se habilitarem na fórma da lei. 

E assim julgando, como tem julgado, por estes fundamentos, 
condemnam nas custas os embargantes. 

S. Paulo, 28 de J ulho de 1893 .-Sou.~a Lima, presiclente.- Oli
vei?·ct Ribeü·o.-Camdo Sct1·aiva.- Pinhei1·o Lima. 

3.0 ACCORDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os autos, por ell e, se mostra o 
seguinte : - que D. Anna Carlota de Campos Medella propoz a 
presente acção para o fim de reivindicar de Justo Nogueira de 
Azambuja e do capitão F'rancisco ele Paula Santa Barbara o predio 
de sobrado, com o respectivo quintal, sito á r ua do Carmo, que, 
por disposição testam'entaria do Coronel Joaquim Manoel da Silva 
Cast1·o, fa llecido em 25 de DezP-mbro de 17!:.18, ti nha sido legado 
em terça a D. Maria Muller e D. Anna Oliva, por cujo fallecimen
to, si não deixassem descendentes legitimas, passaria a pertencer 
a D. Francisca Xavier da Silva Castro, esta irman e aquellas filhas 
do testador. 

O testamento se achn a f i. 7, e a verba respectiva é assim 
concebida : - «declaro q ue deixo na minha ter ça as casas e quin
tal em que móro, e as duas terr eas pegadas a ellas, ás ditas mi
nhas fi lhas, e no caso que fa ll eçam sem descenden tes legítimos, 
passHrão aos herdeiros ele minha irman D. Francisca Xavier da 
Silva Castro, somente as ele sobrado e quintàl.» 

Fundou-se a intenção da autor a, segundo se vê do libello a 
fl s. 35, em que : 

a)-As duas filhas legatal'ias fall eceram sem descenden tes al
gum legitimo, D. Maria Muller em 13 de Setembro ele 1869, e D. 
Anna Oliva em 17 de Março de 1884, ambas no eetado de viuvez. 

b) - A irman elo testador (D. Francisca), ao tempo do falleci
mento delle, tinha tres filhos: Joaquim, Martinho e Anna Angelica; 
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o primeiro falieceu no estado sacerdotal em 22 de Jaiwil;o de 
1857 (documento a fls. H ), in stituindo por seu herdeiro sun irman 
D: Anna Angelica ;o segundo falleceu em Itapetininga (depois de 
joaquim, segundo se collige do testamento deste), deixando filhos 
cuja r esidencia é ignorada; a terceira falleceu n esta cidade, em 16 
de Julho ele 1859 (docum ento o. fls. 24), ins tituindo por het•deira 
sua filha 11atural Anna Carlota de Campos lVIeclella, j á antes reco~ 
ithecida por escrip tura publica (documento a fl. 30 v.) 

c) - Sendo assim, a auctora herdeira universal de sua mãe b. 
Anna Angelica e do tio Conego Joaquim (que instituiu es ta, qner 
como neta. de D. Francisca, q uer como herdeira ab-intestato do 
Coronel Castro, julga-se como dom ínio sobre um a parte elo predio, 
cuj a descripção é feita no artigo 7.0 elo libell o, e portanto o re
clama dos Reus (que o po~suiam como herdeiros in stituídos ela 
ultima fiduciaria D. Anna Oliva), com toçlos os accessorios e ren
climentos a contar da data em que falleceu a mesma fiduciaria. 

Na pendencia da lide em prim eira iustancia, falleceu a auctora 
e o Dr. Gustavo Balduino de IVIou r a e Camera, como seu herdei
ro testamentario (documento a fls. 112), habilitou-se para continuar 
a demanda, nos termos ela sentença a fls. 128. 

Defenderam-se os Réus (fls. 40) com excepção de cousa julga
ela e, tendo dell a clecahido, contestaram a causa com a mesma 
materia. A excepção apoiou-se no accorclão revisor ela Relação do 
Rio de Janeil·o, profer ido a ~U de Abril de 1888 (fls. 52 v.) na 
acção que, aos mesmos Réus e para reivindicar os mesmos pre
dios, moveu o Dr. Camcra como cessionario do mesmo direito, 
ora pretendido pela auctor'l, então sua cedente, por força ela men
cionada verba testamentaria; e allegou-se que, tendo aquelle ac
cordão julgado nulla a cessão, porque a designaçãt• dos legatarios 
em segundo grau não abrangia sinão os herdeiros chamados á 
successão ele D. Francisca, caso em que não estava a cedente, a 
quem, por outro lado, como herdeira da ficleicommissaria sua mãe, 
nenhum direito assis tia sobre o predio deixado em fid eicommisso, 
visto os ficleicommissarios terem falleciclo em vida das fiduciarias 
e an tes ele aberta, para elles, a sttbstituição, nada podendo assim 
transmittir a seus herdeiros, - evidente era que a pr esente deman
da, objectiva e subjectivamente iclentica, attentava contra a aucto
ridade da 1·es j't~dicata. 

· E.'t-aclveTso se oppoz (fl. 74) que, embora quanto ao obj ecto 
houvesse identidade entr e este pleito e o invocado pelos excip ien
tes, falleeiam absolutamente os clous r equisitos da identidade 
quanto á pessoa e quanto á causa de pedü·, pois a primeira acção 
foi proposta pelo Dr . Camera, como eessionario dos direitos de 
D. Anna l\'ledella. ao passo que a actual é proposta pela m esma 
D. Anna .M:edella, em q ualidade diversa, qual a de herdeira ab-intestato 
do dito Cor onel, si não lhe fm· reconhecida a qualidade de fid eicom
missaria; pelo que, a ter caducado o fideicommisso em questão, 
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inconcusso é o direitQ della ao predio reivindicando, p'm;que, em 
tal caso,. ds bens' Sfl deferem aos herdeiros ctb-íntestato do consti~ 
tuidor,. s·i elle de outro modo não providenciou, segundo a licção de 
GouvTc"'A PINTo' e de TEIXEIRA D'E FREITAS; unica sustentavel em: 
:tace tla lei de 9 de Setembro de l759: 

Á exceiJção perem1JtMia1 depois cie reclibida para discussão tl 
p1'ova; foi afinal julgada improcedente pela smlteJ:tÇa a fls. 7f:i, uni
camente porqüe a auctora excepta ftmdava a slia intenção, não so" 
1nente no direito derivado na disposição fid<aicommissaria, em a 
qual se apoiou o Dr. Oamerll quando, como cessionario desse di· 
reito, delmmdou a reivindicação elo predio ficleicommetticlo, mas 
ao mesmo tempo em a qt1alidade de herdeira ab-intestato do te!'
tadOl'; donde resultava não haver perigo de chocar-se a decisão a 
proferir-se, nesta parte, com a qua foi proferida pelo tribunal re
visor, decidindo do direito pretendido á sombra da alludicla verba 
testamentaria. 

Prosegu.indo o feito seus termos, e desembaraçado dos inci
dentes que provocaram os accordãos de fls. 139 v. e 15!1, lavrou 
o juiz a quo a sentença definitiva de fl. 160 v., julg-ando procedente 
o libello, attenta a nova causa de pedir, porquanto : si o auctor, 
Dr. Camera, como herdeiro e SUCl•essor habilitado da finada D. 
Anna Medella, não tinha o direito de reivindicar o predio com a 
allegada causa de ser esta senhora herdeira dos fideicommissario!<, 
filhos de D. Francisca Xavier, por não ser transmissível o direi
to eventual delles, desde que falleceram antes da fiduciaria D. 
Anna Oliva, como pan~ce ter· sido julg-ado pelo accordão revisor 
certüicado a fls. 52 v., com tudo aproveitava-lhe o direito que a 
mesma D. Anna Medella pertencia na provada qualidade de her
deira ab-intestaio elo in stituidor elo fideicommisso, por se dever 
preferir a já citada opinião de TEIXEIRA DE FREITAS, quanto ao 
destino elos bens no caso de caducidade da substituição,-Tracta
do elos Testamentos, § 402 e nota. 

Arrazoando os Réus sua appellação (fi. 170), empenharam-se 
em demonstrar que a sentença appellacla et·a illogica, e attribuiram 
a conclusão clella a mero equivoco do juiz a quo, que elle pt·oprio 
corrigiria, si permittido fosse embat·gal-a sem a restricção contida no 
artigo 639 do Reg. n. 737, de 18õ0, hoje lei processual no civel; 
porquanto, reconhecido como fôra, tanto pelo juiz que decidio a 
excepçfi.o ?'ei judicatce, como pelo prolator da sentença appellada 
estar soberanamente julgado pelo accol'Clam revisor-que o substi
tuto não tem direito algum formado relativamente aos bens· fidei
commettidos, mas simples esperança, não transmissível aos herdeiros, 
pelo que absteve-se a sentença appellada de tomar conhecimento 
da causa de pedir assente na instituição ficleicommissaria, como 
cumpria, se tivesse por vigente a substituição estabelecida pelo 
testador, o dispositivo da sentença não podia ser sinão pela impro
cedencia da acção, visto que- herdeira unica ab-intestato, e sem 
concurreucia possível, do constituidor do fideicommisso julgado ca-
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duco, era sua filha legitima, D. Anna Oliva (de que os Réus sãd 
successores por instituição testamentaria), a qual sobreviveu mui
tos annos ao ultimo dos ficleicommissarios cuja premorte, pendente 
conditione tinha operado a caducidade ela substituição. Conseguiu
temente, disseram os appellantes, acceita a doutrina da devolução 
dos bens em tal caso aos herdeiros ab-intestato do testador, dou
tl'ina tam bem ex-adverso preconizada como verdadeira, e excluído 
o titulo em D. Anna Medella, de fideicommissaria, quer por no
meação do testamento, que por direito de representação como 
herdeira de sua mãe, D. Anna Angelica, ex-vi ela auctoridade do 
citado accordão revisor, as proprias premissas da sentença appel
lada conduzem forçadamente á negação do pretendido direito de 
.D. Anna Medella (ou de quem hoje a representa) de haver o pre
dio reivindicando por virtude das leis reguladoras da successão 
ab-intestato, visto ser absurdo que uma sobrinha neta do de cujus 
(D. Anna Medella) possa preterir uma herdeira necessaria, como 
pelos autos se patentêa ser incontestavelmente D. Anna Oliva, na 
sua qualidade de fill1a legitima do testador, e unica sobrevivente 
ao tempo da caducidade do fideicommisso. 

Os appellados, arrazoando por seu turno nesta instancia (fi. 
179), insistem em que- a presente acção deve ser encarada sob o 
tríplice fundamento com que foi proposta, para o fim de r econhe
cer-se D. Anna Medeila, como titular de domínio sobre o predio 
reivindicando; ou, 1.0

1 na qualidade de substituta directa e em 1.0 

grau, como um dos herdeiros (neta) de D. Francisca Xavier, aos 
quaes allude a disposição testamentaria; 2.0 , na qualidade de uni
ca e universal herdeira de dous filhos da mesma D. Francisca 
(Conego Joaquim Carlos e D. Anna Angelica), fallecidos antes das 
legatal'ias; ou, 3.0, (a considet•ar-se caduca a substituição), na qua
lidade de herdeira ab-intestato (sobrinha neta) do testador Silva 
Castro. 

Para justificar o primeiro asserto, pondera o 1'13spectivo pat1·o
no: - que a escrupulosa obser vancia da intenção do testador é 
preceito soberano nas successões testamentarias; que a verba fi
deicomruissaria exprimia, clarí ssima e terminantemente, a vontade 
do testador deixar o predio, primeiramente, ás suas filhas D. Maria 
Müller e D. Anna Oliva, emquanto vivas, e, secundo loco, caso fal
lecessem sem descendentes legítimos, aos herdeiros quaesqum· qu,e 
fossem, de sua irmã D. Francisca Xavier, que existissem ao tempo 
do fallecimento das primeiras instituídas ; que esta intelligencia 
além de ser a unica confórme á expressão logica e litteral da verba, 
era tambem a resultante da significação que a technica jurídica ligava 
á palavra heTdei1·o, e egualmente decorria de explicitas disposições 
do direito ; que nem dahi era licito inferir a existencia de um vin
culo pela lei de 6 de Outubro de 183õ, porque isso importaria 
confundir a transmissibilidade successiva em mais de um grau, de 
que cogi'ta a citada lei, com o direito de representação, que é a 
causa jurídica de uma só de1.1olução de bens do fiduciario ao fidei-
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commissario instituído, sem clesi,qnctção ele pessoa ce1'ta; que neste 
caso a devolução tem logar uma só vez, do fiduciario au herdeiro 
existente ao tempo da morte claquelle, po1· vocação p?'O]J?'id e ins
titttição di?·ectct, fundada apenas na sua qualidade de herdeil'o e 
na verba testamentaria. 

Quanto ao segundo asserto, proseguem os appellados, não lhe 
pôde obstar a doutrina romana de ·que os ficleicommissarios pre
mortos, 110 caso de ficleicommisso sujeito á dupla condição quum 
mo1·ietu1' et si sine libe1·is, nenhum direito transmittem aos respe
ctivm: herdeiros, nem só pela inconsistencia de tal doutrina, por 
opposta á boa razã·o, segundo a confutaçã.J de YARABA, MELLo 
FREIRE e outros, mas ainda pela sua inapplicabilidade ao caso dos 
autos, em que manifestamente se trata de um fideicommisso benefi
ciaria de parentes, no qual muito attenuava-se, mesmo na econo
mia do direito romano, o rigor daquelle principio, convertendo-se 
em simples cliletção, ou mora, o dies ince1·tus, reputado em regra 
como condição impediente da transmissibilidade. Com referencia 
ao terceiro fundamento, limitaram-se os appellados a affirmar- que 
a doutl'ina de GouvEIA PINTO exclue implicitamente o herdeiro 
etb-intestetto, quando seja elle o fiduciario, j á excluído pelo testa
dor, expressamente, ao conferir-lhe uma propriedade resoluvel. 

Posta a questão neste pé, foi proferido o 1.0 accordão (fl. 190 
v.), o qual reconhecendo, como as decisões da 1." instancia, a au
ctoridade da co~tSet j~tlgadet, quanto á caducidade do fideicommisso, 
e declarando que, como consequencia desse facto, - •devem os bens 
reverter para os herdeiros ab-intestato do testador, com inteira 
exclusão de quaesquer herdeiros instituídos pela fiduciaria D. 
Anna Oliva, visto ter esta apenas uma propriedade limitada, re
soluvel, sendo por isso equiparada ao usufructuario•, confirmou 
em todas as suas partes a sentença appellacla por estar exuberan
temente provado ser D. Anna Medella herdeira legitima elo testa
dor; sem sacrifício, entretanto, elo direito de outro qualquer her
deiro legitimo que se habilitasse na fórma da lei. 

Os appellantes embargaram este ac.\ordão (fl. 196), reiterando 
a arguição de inconsequencia em que lhes parecia tambem elle 
incidir, tal qual como a sentença appellada, salvo si o Tribunal 
preferisse declarai-o, para o effeito ele explicitamente comprehen
der os mesmos appellantes na resalva feita em favor dos herdei· 
ros legítimos elo testador, que se habilitassem devidamente: 

Taes embargos, porém, foram julgai.los improcedentes pelo ac
cordão ele 212, não pelos fundamentos do accordão embargado, 
mas porque o julgado ,la Relação Revisora, que lhe serviu de base, 
embora restringis~:e o fldeicommisso aos filhos de D. Francisca e 
considerasse que, mortos estes antes ela fiduciaria D. Anna Oliva, 
nada haviam adquirido nem transmittido, todavia- por ser proferi
do na causa elo então cessiouario Dr. Camera, como compraclur ào 
direito de D. Anna Medella, não prevalecia como 1·es j~tdicata con-
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tra esta cedente, por não se dar o requisito da identidade subje· 
cl} va das duas dem.mdas, conforme a doutrina fundada na lei 9.•, 
§ 2.", do Dig. de el;cepti'J1U3 1·ei jttdica'x . 

E como pelos termos da verba. testamentaria se r econhecia 
que o testador Castro não nomeou fideicommissarios determina
dos herdeiros de sua irman, mas indet ."mÍn(tdcm~ent e, os herdei• 
r os desta, man'festando assim, a vontade ele deixar o predio 
áquelles herdeiros da dita ü·man, q)le, realizada a condição do 
fallecimento das fiduciarias sem descendentes le.o-Wmos, pudessem 
receber o legado na fórma de direito, ao Dr. Gamera, como sue
cessar universal da f;nada herdeira fideicommissaria D. Anna 
Medella, cabio recolher o mesmo legado sem prejuízo dos des
cendentes de Martinho Vaz. 

A esta decisão oppuzeram-se de novo os appellantes com os 
embargos de t:s. 216, v:sto ella 2~terar fundamentalmente o julga
do de fls. 190 v., que limitou-se a r econh<?cer em D. Medella a 
qualidade de lwrdeira ab-inte!ltato do instituidor do s:deicommis-
80 então havido por . ~,duco e agora por vigente, emquanto que, 
presentemente e pela orimeira vez, attribuem os juizes á mesma 
D. Medella a qualidac.e de f-deicommiss:n·ia, por vocação directa 
do testamento, e collocam os embargantes em posição mais des
favoravel do c ue aquella que lhes dava o 1.0 accordao, com a re
salva dos dire,tos de outro qualquer herdeiro legitimo do testador, 
que se habilitasse na fórma da lei. 

Adduziram ao mesmo tempo novas considerações em m·dem 
a demonstrar que o r ' timo accordão attentou contl'a a cousa so
bel'anamente julgada quanto á ex'-incção do fideicommisso. 

Assim summariado, em observancia ao disposto no art. fi.o, § 
f:nal, da lei n. 203, de 1893, o largo deoate des ta importante cau
sa, accordão em rP.geitar, por unanimidade dos votos, a prejudi
cial da ?'es j?.tdicata em face das considerações feitPs no accordão 
embargado, com apoio nas auctoridades ah: citadas e mais pelo 
que, no mesmo sení :do, se vê doutrinado em L AURENT, vol. 2.0 , 

n. 31 e seguintes, lVlERLIN - Q.test de D,·oit Chose jugée, vol. 2 .0 , 

pag. 239, e no Ei1•eito, vol. 38, pag. 507. 

Quanto, porém, á materia de me1·itis, recebem os embargos e, 
declarando insubsistentes os accordãos embargados, reformam a 
sentença appe::ada, pelos fundamentos que seguem : 

1) A verba testamentarla, concem ente ao pl'edio reivindicando, 
caracteriza substavelmente um f deicommisso l'egido pela Ord. L. 
4.0 , t:t. 87 , § 12. 

Nem sobre isto houve divergencia alguma entl'e os litigantes, 
ou en tre os julgadores. 

A substituição nella determinada dependia dos seguintes acon
tecimentos incertos, constituindo outras tantas condições impostas 
cumulat~vamente pelo tes~ador. 
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a) Sobt·eviveucia das gravadas a D. Francisca Xavier. Em
quanto viva esta, a nomeaoJãO dos substitutos era como si não 
existisse (hereditas vi·venUs non clatw); e isto accentúa desde logo 
que a mente do testador foi institL1ir uma substituição essencial
mente condicional, attenta a possibilidade de nem vir a crear-se 
pat·a ninguem a spes debitum irí, primeira manifestação de sua 
existencia. 

b) Não ficar das gravadas descendentes algum legitimo. 
c) Sobrcvivencia das gravadas aos substitutos que a morte 

de D. Francisca tornasse conhecülos e cm·tos. 

Os dois primeiros factos, futuros, e incertos realizaram-se, o 
ultimo-não; e que este importa, como os outros, uma condição 
suspensiva (dies incertus quando), e não mero tet·mo, é a licção 
do direito romano, consub!'>tanciada na regra-dies incer·tus con
dil'ionem in testamento f'cwit, períilhada pelo direito moderno e 
fot·mulada com admiravel precisão e clareza nestas palavras de 
CuJ ACIO : dies incer·tus conditio est, si dies legati possít non cede?·e; 
TROPLONG- Donat et Testam., ns. 393 e 394; MAYNZ, §§ 38i e 41 , 
pags. 350 e 559; POTHIER, Obrig. n. 203, e Substit. sec. IV, art. 
1.0 , § 1.0 , ibi: zo:rsq2te la S2tbstit2tlion est fait sous quelque condi
tion, elle n' est ouve1·te que lo1·s ele l' a.ccomplissement ele la con
clition j LE TERI\'IE D'UN 'l'El\'IPS INCER'l'AIN TIENT LIEU DE CONDI'fiON. 

Isto posto, é certo que não póde dar-se a efficacia da substi
tuição .fideicommissaria pela sobrevivencia de D. Anna M:edella á 
fiduciaria fallecida por ultimo (D. Anna Oliva), visto não estar 
ella comprehenclida, oomo substituta, na vocação do testamento. 
- Conforme bem disse o accordão revisor certificado a fls. 52 v. 
- •a expressão he1·dei1·os de minha i?·man D. F1·ancisca Xavie1·, 
empregada pelo Coronel Castro para de.signar os fideicommissa
rios, não abrange sinão os herdeiros chamados á successão ela 
d-ita D. F1·ancisca, e neste caso não se acha D. Anna Carlota de 
Campos Medella» que só podia ser considerada herdeira daquella 
sua avó por cli1·eito de ?'epTesentação. occupando o logar de sua 
mãe- D. Anna Angelica., si esta não tivesse sob1·evivido a D. 
F1·ancisca, e addido á sua successão com os dons outros irmãos, 
Conego Joaquim Carlos de Carvalho e Martinho Vaz. Em tal caso, 
sim, a qualidade ele herdeiro era attribuivel á neta D. i\'Iedella, 
porque ella a tinha da lei; mas, ne se tt·ouvcmt pas vacant, na 
expressão de POT-HIER, ao tempo da abertura da successão de D. 
Ft·ancisca, o primeiro grau da linha descendente occupado pela 
filha D. Anna Angelica, claro está que fallece em D. Meclella a 
qualidade de herdeira de sua avó materna por direito de repre
sentação. 

Poder-se-á, porém, attribuir-lhe tal qualidade por direito de 
transmissão ? 

A isto respondem negativamente e sem replica o professor de 
direito civil da Faculdade de Bordeaux, BAUDRY - LACAN'fiNERIE, 
e o profundo LAUREN'f - Droit Civil, vol. ~l . 0, n. 70. E como, no 
Di?·eito- vol. 46, pag. 558, se argniu o accordão revisot· da Rela
ção do Rio de ter evitado qualquer remissão a escriptor, que am-
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parasse a affirmação de não ser a neta, no caso occurrente, her. 
deira da avó, convem reproduzir as palavras do qualquer das ci· 
ta elas auctoridades, qualificação que ninguem ousará pôr em du· 
vida. 

Diz o professor de Bordeaux : - • enganar-se-ia gravemente 
quem acreditasse que a transmissão constitue um modo de sue
cessão particular e distincto. •Il n'est pas exact de dire, comme 
on le fait quelques fois, qu'on peut succéder de trais manieres: 
de son propre chef, par representation et par tTansmission. Pom· 
que ce langage fut correct, il faudrait que celui que l'on dit suc
cécler par t1·ansmission, füt héritier dans la succession transmise: 
01' IL NE L'EST PAS: cette qualité appartenait à son auteur dont il 
vient exercer les droits. Tout autre est le cas de la repl'ésentation. 
Le représentant est héritier de celui à la succession du quel il 
vient par représentation ; au contTaiTe celui que recueille une 
succession par transmission n'est pas héritieT du défunt qui a 
laissé cette succession, il est héritier de l'héritier atl quel cette 
succession était acquise et qui la lui a transmise comme et avec 
le reste de fles biens. » (Précts tie D1·oit Civil, tom . 2.0 , n. lGG.) 

Conseguintemente, D. Anna Medella não é fl:deiconunissaTia 
jtwe prop1~io, por isso mesmo que, nos termos da verba testa
montaria, o foi s~ta mãe, j1mctarnente com os dous tios (elles tres 
- os unicos e exclusivos herdeiros de D. Francisca), não por no
meação individuada do testamento, mas porque na cabeça de cada 
um fixou-se, desde a abertura da successão materna, a qualidade 
qw3rida pelo testador para a determinação do substituto. 

Não tivesse D. Ft·ancisca deixado filhos, seriam fideicommis 
sarios qttaesq1te1· otttTos que, ex-lege, ou por testamento, houves
sem- como herdeiTOs della- sidc• chamados á respectiva successão: 
nisto é que consiste a amplitude da instituição, que assim não 
constitue um fideicommisso restricto a parentes, como se preten 
deu nas razões de fls. 179, e nem tem energia para anctorizar a 
vocação de D. Medella corno beneficiada obliq1to-rnodo. 

II) O fallecimento da fidcicommissaria D. Anna Angelica e 
dos irmãos co-instituídos antes da ultima fiduciaria operou a ca
ducidade do fideicommisso , po1' ser int?·ansmissivel a rnera- spes 
debitwn i1'i, que não constitue direito algum formado sob o ponto 
de vista patrimonial. 

O direito romano assim o dispõe e não ha recusar a sua au 
ctoridade neste assumpto, em que o proprio MELLO FREIRE, pro
pugnaclor da these opposta, reconhece ter sido ella a fonte, da 
compilação philippina,- Inst. Jut·. Civ. Lusit. liv. 3.0 , tit. 5.0 , § 55, 
e not. de LOBÃO ao mesmo §. 

Debalde se tem tentado repudiar a doutrina romana como in
compatível com o critel'io que a lei de 18 ele Agosto de 17ti9 pres
creveu _para a ol:)servancia sql:)sic1iaria das ~orrqas daquelle cl,i-
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reito: a licção quasi unanime dos mais auctorizados doutores an
tigos e modernos, o suff1·agio dos arestos tornando-a preponde
rante na j urisprudencia dos tl'ibunaes do nosso e dos paizes que 
têm acl mittido a substituição fideicommissaria, a consagração em 
muitos cod igos cultos do principio da caducidade elas liberalida
des testamentarias feitas sob condição suspensiva, quando esta 
não se verifica (do que tudo dão testemunho o excellcntc estudo 
do Dr. FIGUEIREDO JUNIOR no Direito, vol. 27, pag. 497, o impor
tante trabalho critico ele HINTZE RIBEIRO -Dos Fideicommissos 
do Dü·eito Civil Modm·no, e o commentario de DIAS FERREIRA 
aos artigos 1759 e 1868 do Cod. Civil Port.); - demonstram á sa
ciedade que a in transmissibilidade, deficiente conditione, do direi
to eventual do substituto, não assenta em motivos reprovados 
pela citada lei da boa razão. 

Não menos vão é o esforço com que se pretendeu convencer 
que a opinião de MEr.Lo estava geralmente r ecebida no antigo 
fôro portuguez, quando é certo ter sido outro o sentir dos reini
colas que o precederam e outra a pratica de julgar. 

Assim, GAMA, que escreveu antes da compilação philippina, 
quando dominava a influencia do Direito Canonico e das in terpre
tações conjecturaes, a que Cu.rACIO chamou-mendacissimae (TRo
PLONG cit., n. 116), precisamente. na decis. n . !tiO a que allude o 
aualysta do accorclão revisor, no Di1·eito- vol. 46, pag. 513, firma 
as seguintes conclusões- fideic01nmiss1tm conditionale, sive uni
versate, sive particutare, non agniturn nec acceptaturn (cujlta 
conditio nondum venerat). non tr·ansmittitur· ante implernenturn 
conditionis neq~te ad descendentes; e a addição respectiva clara
mente descobre que a phrase final elo n. 5-non est de tal i casu 
fortttito cogitand~trn não tem o alcance que se lhe attribuiu na 
mencionada publicação do Direito,- quict conditio, si sine liberis 
decedat. irnpt?:cat duas conditiones, unam de liberis, alte·ram de 
ternpore mortis, qui dies incertus est, et pro conditione habetur. 
et ideo licet pr·ima sit i?npleta ex clicta nat~tr·ctli irnpotentia, non 
tamen secunda, quia potest substit~tt~w anti mor·i, ltt Aztetor Ide 
cons'i,derat. 

A mesma infidelidade se nota nas illações tira das das decis. 
135 e 3lti, como melhor pate.ntêa a de n. 158 ibi: - Vol~tntas tes
tator·is efficit, ut mag·is conditionalis qua1n modalis sit ejus dis
positio .-In fideicomrnissis par·ticular·iblta non clatur transmissio. 

De accôrdo com estas proposições enunciam-se - VALASCO
Cons. HU, ns. 5, 1, l±, PINHEIRO- ele Testam. Disput. 4, sect. 8, § 
21, GUERREIRO-de div·is. tract. ~. li v. 4, cap. 10, ns. 42 e seguiu tes. 

Si pois, a opinião ele MELLo, que teve bem poucos sectarios, 
J es viou-se ela doutrina já em voga antes da refórma philippina, 
menos pócl e ser sustentada e acceíta depois desta. 

a 
III) N pessoa de D. Meclella, hoje representada pelos appella

dos com o seus herdeiros escriptos, não se verifica a qualidade de 
successivel a·b-intestato ao constituidor do fideicommis$01 visto 
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existir ao tempo da caducidade da substituição uma herdeira ne
cessaria e unica no seu grau, a filha legitima do testador, D. Ann~ 
Oliva, hoje representada pelos appellantes, tambem como he~dei
ros instituídos, e, segundo a Ord., liv. 4.o, tit. fl8, princ., a lmha 
recta exclue a collateral. 

Nem obsta que D. Anna Oliva, como fiduciaria, haja tido no 
predio reivindicação propriedade restricta e resoluvel,- poeque, 
onde reo·em as leis da suocessclo legüima., cessa o testamento, e a 
mesma pessoa póde figurar na scena jurídica em diversas quali
dades, com direitos distinctos. 

Assim reconhecida a inhabilidade dos tres títulos invocados 
para a reivindicação pedida, julgam os appellados carecedores de 
acção e condemnam nas custas. 

S. Paulo, 19 de Junho ele 1894.-So~tza Lima, presidente, com 
voto de qualidade sobre a questão de mer·itis, nos termos do art. 
6.0

, § 4.0
, da lei n. 205, de 1893.- .ll!f. ele Godoy.- Ol'lveim Ribeü~o, 

vencido. Yotei sustentando os fundamentos do accordão embar
gado, que agora se me afiguram ainda mais subsistentes em face 
do· voto de desempate do presidente do Tribunal, o qual encontra 
brilhante e completa refutação nas notas do Cod. Philip. de CAN
DIDO MENDES á Ord., liv. 4.", tits. 88, § 12, especialmente nas se· 
guintes palavras: 

• Não determinando o testador os direitos e deveres, tanto 
do herdeiro fiduciario como do fideicommissario, o 1.", tem a pro
priedade dos ben s, mas restricta e resoluvel, e é equiparado a 
qualquer usufructuario". 

Morrendo o herdeiro fideicommissario depois do testador an
tes do ficl~~ciario, o seu direito passa aos seus herdeiros. Lei 41, 
12 de 'legatis. 3».-Pinhei1·b Lima, vencido pelos fundamentos do 
accordão embargado. - Alves. - Vieim de Almeicla.- C. S. Çastro. 
Yotei de pleno accôrdo com a doutrina çlo accordão, em face 
mesmo da lei 41, § 12, Dig. ele legcdis, 8.0 , que longe de a con
trariar só presta argumento para confirmai-a, como se vê cabal
mente demonstrado não só pelo Dr. FIGUEIRA DE MELLO (opinião 
insuspeitissima para o caso), em notas 94 e 95 do seu estudo- Os 
fideicommissos modeT?Ws- (Gazeta Jurídica ele 188G, vol. 35, pags. 
34, 35, e Di'l·eito, vol. 40, pag. õ 18 e notas 27 e 22) como pelo Dr. 
FIGUEIREDO JUNIOR, no Dir-eito, vol. 27, pag. 504-, onde vem a 
traducção ela citada lei romana. · 

Não me impressionaram, tão poucn, as notas de CANDIDO 
MENDES á Ord., liv. tit. 87, § 12, porque, com referencia á situa
ção jurídica do ficluciario ellas dizem o sim e o não. 

Basta pôr-'Se em frente da que foi transcripta em um . dos vo
tos anteriores a proposição da nota final ao cit. § 12, pag. 927, 
do Cod. Philippino: « o fiduciario é apenas usufructuario

1 
e « n~

?1/zum di1·eitQ ten~ á [J?'op1'iedade elo Fideiçomrnis$o, , 
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Antes havia dito: tem a propriedade dos bem, mas restricta 
e resoluvel. Non taU au,'Cilio nec defens01·ibus istis eget.- SaTaiva. 
~Vencido : votei pela confirmação do accordão embargado por 
seus fundamentos, 

Foi voto vencido o do sr, Amaral Gurgel. 

M. de Godoy, 

4,0 .A.CCORDÃQ 

Accordão em Tribunal, que vistos, relatados e discutidos os 
autos, e não vencidas as preliminares propostas, 1." de serem in
competentes, ex-vi dos arts. 2.o, § 2.0 , e 9.0 , § 3.0 , da novíssima 
Lei n. 338, do corrente anno, para tomar parte no julgamento, 
como substitutos dos ministros impedidos, os juizes de direito . 
convocados supranumerariamente a maioria do Tribunal, muito 
embora tivessem funccionado como r evisores no regimen da Lei 
n. 203, de 181:l3, hoje alter ada por aquella; e 2." de ser nullo o 
accordão embargado, por conter razões de decidir que não foram 
apresentadas pela turma dos juizes vencedores, mas unicamente 
pelo presidente do Tribunal quando proferio o voto de desempa
te, re~eitar, como r egeitam, os embargos de fls. 267, para que 
continue subsistente o referido accordão que confirmam por seus 
jurídicos .fundamentos. 

E assim foi julgado; 
Quanto á primeira preliminar pelos motivos exarados na de

cisão do presidente á fi. 306, ao lhe ser affecto o mesmo assumpto 
como questão de ordem concernente á composição do Tribunal; 

Quanto á segunda, não só porque, dado que houvesse illega
lidade (que não houve) no enunciado e motivos do accordão, ]á
mais poderia isso ser parte para sua nullidade, attento o disposto 
no artigo 680, § 2.0 , do Reg . n. 737, de 1850, como ainda porque 
a assignatura dos juizes que foram votos vencedores, sem ne
nhuma, restricção ou resalva, é bastante para patentear a inani
dade de semelhante arg uição; quanto mais que esses juizes de
clararam adoptar os fundamentos do jttlgado revisor da antiga 
Relação do Rio, fi . õ2 v., e o accordão embargado interpretando 
a expressão herdeiros designativa dos fideicommissarios, nada 
mais fez do que dar a razão de direito pela qual tambem o jul
gado revisor entendeu que ella não abrangia D. Anna Medella, 
mas somente os chamados á successão de D. Francisca Xavier. 

Quanto á materia de meritis, porque, ou se tome a palavra 
herdeiro na accepção de successivel (habil para succeder) ou na 
de proprietar'o elos bens hereditarios (heres dominus) certo é 
que ella exprime sempre uma idéa concreta; referida a quem 
continúa a pessôa do defunto sob a relação dos direitos patrimoniaes 
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de modo q ue sem de cujus oito póde haver herdeiro em qualquer 
dos sentidos, consistindo a unica nuança na synonimia destes, em 
que o primeiro define a situaçã.o daquelle, que tendo direito de 
succeder (vocação hereditaria), ainda não praticou acto de addição, 
e o segundo a daquelle que, expressa ou tacitamente, acceitou a 
herança. 

Em um e outro caso, porém, está essencialmente presupposto o 
acontecimento da abertura da successã.o, data notavel, fundamental , 
como diz Lacantinerie, a que é preciso constantemente ater-se, 
quando se trata de determinar em quem reside a qualidade de her
deiro «avancer ou reculer de quelques instants le moment de l'ou
verture d'une succession, l'ordre des vocations héréditaires peut être 
completement changé>J ; Tom. 2.o, pag. 13, n. 21. Subordinado' a 
este conceito que é da jurisprudencia universal, deve ser entendido 
o trecho do sabio auctor que os embargantes transcreveram a fls . 
296 (n. r 52 e não 140 bis) e dahi decorre ao mesmo tempo a per
fein ' correcção logica com que o Accordão embargado enumerou, 
entre as condições do fideicommisso, a sobrevivencia dos grav·ados 
á irmã do testador. · 

Ao fallecimento dos fiduciarios, sem descendentes legítimos, não 
se póde ligar outro effeito senão o de abrir a substituição para 
aquelles que a esse tempo existissem com a qualid:J.de de herdeiros 
de D. Francisca, qualidade que a ninguem mais era attr ibuivel, desde 
que a respectiva success :Io tinha se fi x:ado na cabeça dos unicos 
successiveis -os tres filhos. 

Estes foram, pois, os fideicommissarios, nos termos da verba 
do testamento ; e, visto que falleceram todos, ante3 da ultima fidu
Ciaria, não se verifi cando assim a con:iição de sobrevivencia ás gra
vadas dos substitutos que a morte de D. Francisca tornou conheci
dos e certos, operou-se a caducidJ.de da substituição, e nenhum di
reito ao predio reivindicando foi aciquiricto por D. Anna Medella, 
de quem os emhargantes pretendem ter causa, nem por transmis
s:!o da fi deicommissaria sua mií.e, que apenas tinha a intransmissí
vel spes dominium iri, como demonstrado foi no Accordão embar
gado, nem pelo invocado titulo de herdeira ab-intestato do testa
dor, ao qual obstava a concurrencia da fi lha legitima deste, que so
breviveu aos substitutos. 

Custas pelos embargantes. 

S. Paulo, 22 rle Outubro de 1895. --Souza Lima, presidente, 
com voto de qualidade, segundo a let, na primeira prelimina,.- e de 
meritis. - M de Godoy .-Oliveira Ribeiro, vencido quanto à pri
meira preliminar, porque sendo a maioria do Tribunal cinco mem
bros, além desse numero n:ío podiam ser convocados, e tomar par
te no julgamento da cavsa, juizes de direi to como substitutos de 
ministros ililpedidos, em face da expiessa disposiçio do artigo 9.0 , 

n . 3, da lei n. 338, de 7 de Agosto de r895, nas palavras ao jul
e-amento terá Joga r no dia design~do pelo pre3ide:Jte, achando-se 

Leis d a Pt·oved oria 27 
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presentes ministros desimpedidos em numero sufficiente para consti
tuírem a mai0ria do Tribunal, inclusive o Relator>>, de harmonia 
com outra disposição, tambem expressa do art. 2.0 , § 2. 0 , da cita
da lei, qt::ando pr~screve: que o regimento interno do T ribunal pro
videnciará _para que, tendo sido convocaGlos juizes . de direito paJra 
substituírem os ministros, no caso de falta ou impedimento destes, 
cessem as funcções dos substitutos, embora já. tenham lido vista 
dos autos para examinai-os ou hajam tomado parte em julgamento 
anterior, logo que pelo comparecimento de ministros desiin pedidos, 
esteja o Tribunal com o numero de membros precisos para constituir
se a maioria». Mas, quando duvida pudesse haver sobre a intelligen
cia da lei, o elemento historico que resalta da discussão havida no 
Congresso do Estado, do parecer da commissão do Senado que 
elaborou o projecto, manifestando o intuito de impedir que juizes 
de I.a instanc·ia figurassem no Tribunal Superior em maioria sobre 
os seus membros desimpedidos, será sufficiente para remover todo 
embaraço. 

Quanto á segunda preliminar, porque o Accordão de fl.. 2 5 r, 
traduzindo o voto do Sr. Presiclente elo Tribunal, proferido em de
sempate, nos termos do art. 6.0 , § 4. 0 , da Lei o. 203, de r893, 
não podia apartar-se, como fez e verifica-se do seu contexto, das 
duas opiniões emittidas pelos dous grupos dos quatro juizes que 
determinaram o empate. 

E, quando a citada lei previne a hypothese do empate, não au
cloriza o Presidente absolutamente a decidir por si, sob pena de 
dar-se a contradicção na propria lei, quando revela o pensamento 
de que intervenha todo o Tribunal em um julgame~to para em se
guida entregar a sorte da decisão final a um só de seus membros. 

De meritis votei recebendo os embargos afim de ser restaura
do o Accordão de fi. 2 r 2, cujos fundamentos jurídicos não foram 
destruidos. 

A re~tricção feita pelo Accord.io de fls. 252, na verba testa
mentaria que se encontra a fls. 7, no testamento com que _falleceu 
o Coronel Joaquim Manoel da Silva e Castro, e está escnpta nos 
seguintes termos : ccdeclaro que deixo na minha terça a casa ·e 
qu intal em que moro e as duas terreas pegadas, a minhas filhas, 
Maria e Anna Oliva ; no caso que estas falleçam sem descenden
tes legítimos passarão aos herdeiros de minha irmã, D. Francisca 
Xavier da Silva Castro, as de sobrado e o dito quinta]) não tem 
o menor cabimento perante esta lata declaração <<herdeiros de mi
nha irmã», revelando patentemente a vontade do testador de que 
recolhessem este legado os herdeiros de sua irmã que o purlessem 
fazer por direito, quando viessem a fallecer os herdeiros fiduciarios 
sem os descendentes legitimos. E nem ta! restricção seria possível 
sem manifesta incoherencia do testador, pois se a sua vontade era 
beneficiar os herdeiros de sua irmã, se isto dependia da condição 
suspensiva, ou acontecimento incerto da morte de suas duas filhas 
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sem descendentes legítimos, é bem claro que elle não cogitava dos. 
filhos de D. Francisca, ·ou herdeiros desta ao tempo· de sua morfef 
ella que era muito mais velha do que as fi lhas de seu irmão,· e: que 
ponanto seria de presumir viesse a fallecer antes das fiduciarias. 

Se assim fosse o testador teria escripto uma disposição para 
n~o ser cumprida, para caducar, como re_!!olveu o Accordão. , 

Foi com essa arbitraria e erronea interpretação que aquelle Ac
cordão chegou á seguinte conclusão : que a substituição .fideicom
missaria é inefficaz em favor de D. Anna Medella, porque esta, 
apezar de neta de D. Francisca, foi quem substituía a herdei
ra fiduciaria D. Anna Oliva, e não foi sua mãe D. Anna Angelica 
que era a herdeira chamada á successão da referida D . Francisca, 
fallecendo a D. Anna Medella a qualidade de herdeira de D. Fran
cisca por direito de representação e sim por transmissão. Quer di
zer o Accordão embargado que o testador quando escreveu aquel
las palavras ccherdeiros de minha irmã D. Francisca» . referiu-se a 
herdeiros por direito de representação, adaptando a distincção ·feita 
por Laurent D. C., vol. 9.o, n. 70, que tambem foi indicada por .· , 
Baudry Lacantinerie, embora logo por este combatida em ·SUa obra 
Precis de Droit Civ., vol. 2.0 , n. r4o . Entretanto é jncootestavel 
que nas citadas palavras do testador «herdeiros de minha irmãl>, 
que se pretende desvirtuar, nota-se l0go que elle se referia a 
todos os que sii o successiveis, pois em todos os tempos, e até agora 
são assim chamados os herdeiros por Direito Romano, como se 
mostra em immensa serie ele textos, por Direito Francez, como en-
sina Mourlon, Cours de Droit Civ. Français, vol. 6.0 , pag. 268, e por 
Direito Patrio assentaria em toda nossa jurisprudencia. 

E o que é certo é que no rigor de Direitc> não ha tal distinc
ção; a transmiss:lo é o proprio riireito de represent~.çã o. porque se 
as pessoas mudam, são substi tuídas, os bens, a herança é sempre a 
mesma. 

E devendo o interprete traduzir as palavras do testamento co
m0 são geralmente acceitas para traduzir a vontade do testador, 
admittir taes distincções seria correr o · risc0 de substituir aquella 
vontade. , 

A sorte de uma herança deve regular-se pela suprema ultima 
volu11tas do testador, diz Savigny, D. Rom., § 393; mas na espe
cie dos autos com as distlncções do aécordão embargado parece 
que não se consulta a vontade do testador. 

Accresce finalmente que comprehendendo a verba testamenta
ria que se discute uma instituic,:ão fideicommissaria, e sendo esta 
fórma de succeder uma creação do direito universal, pela qual o 
chefe de família, immobilisando parte do seu patrimm1io, torna.-o 
inalienavel para garantia de futuras gerações, como ensina Laurent, 
Cours, Elem. de D. C., pag. us , a sua caducidade agora decre
tada virá sacrificar a vontade do instituidor, a lterando a natureza 
do fideicommisso . (Vide Gaz. Jurídica do Estado, vols. IV, pag. 5, 
e X. pag. 45). 
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Foi com estes fundamentos que recebi o sembargos. 
PitJkeiro Lima.-Ve11cido de accôrdo com o voto do Sr. mi

nistro Oliveira Ribeiro quanto a primeira preliminar e de meritis. 
-Ca11ufo Sarai11a.-Vencido. V. de Almeida-Castro. 

Sobre a intelligencia dessa verba testamentaria do testamento 
do Coronel Silva Castro e critica do Accordão retro vencedor, foi 
feita a seguinte proposta e dados os seguintes pareceres, publicados 
na aGazeta Jurídica do Estado», vol. XII, n. 1, anno IV, pags. 5 
a 16, adiante transcriptos : 

PROPOSTA 

O coronel Silva Castro, pouco antes de fallecer, fez seu testa
mento, no qual se lê a disposição seguinte: «Deixo na minha ter
ça as casas e quintal em que móro, e as duas terreas pegadas a 
ellas, ás ditas minhas filhas (Anna e Maria\ e ca~o estas falleçam 
sem descendentes legítimos passarão aos herdeiros de mi11ha irmã D. 
Francisca Xavier, sóme::~te as de sobrado e quintal.>> 

· A esse tempo D. Francisca Xavier tinha tres filhos. 
Morto o Coronel Castro, falleceu mais tarde D. Francisca Xa

.vier, e depois desta seus tres filhos, que deixaram descendentes. 
As duas fiduciarias, Anna e Maria, sobreviveram aos filhos de 

D. Francisca Xavier. 
Quando morreu a ultima fiduciaria D. Anna uma neta de D. 

Francisca apresentou-se na qualidade de fideicommissaria, pedindo 
entrega rlos predios que constituíam objecto do fideicommisso. 

Pergunta-se : · 
Qual a signi:ficaç:io do termo Jurdeiros na disposição testamen

taria transcri pta ? 
Quiz o testador designar por esse termo sómente as filhas de 

D. Francisca Xavier, ou todos e quaesquer descendentes da mesma? 
Por outras palavras, a néta de D. Francisca Xavier tem direi

to sobre os predios e quintal em questão? 

RESPOSTAS 

Ao r. 0 e 2. 0 

P,uece que, no caso' de que se trata, a palavra lterdei1·os foi 
tomada no sentido de significar descendente~: 

1.0 Porque o testador qualifica D. Francisca Xavier como sua 
irmã, o que faz crer que attendeu a uma razão de pa~;entesco ; 
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2. 0 Porque não . é de presumir que elle quizesse beneficiar a 
p os oas extranhas e incognitas, coino seriam os herdeiros de D. 
~·ru ctsca. Xwier, si ella, como era possível, viesse a fallecer sem· 
decendentes e lhe tivessem de succeder, por exemplo, herdeiros 
escriptos ; 

3.0 Porque em casos de ambiguidade, como no presente, en
tende-se sempre que o testador teve em mente conformar-se com 
as leis da successàO ab-itttestalo. (DiK. Port., III, art. 1 553). 

Mas, como ver-se-ha da resposta ao seguinte quesito, a ques
no resolve-se por outro principio de direito. 

Ao 3·o 
A verba testamentaria contem a deixa de um fideicommisso 

singul~r, s~jeito a uma condição suspensiva coll}. relação aos fidei
commtssanos. 

Na dita verba foram declaradas legatarias fiduciarias as duas 
filhas do testador Anna e Maria e legatarios substituídos ou fidei
commissarios os herdeiros de D. Francisca Xavier. 

O fidei-commissario, como é sabido, adquire o seu direitq 
desde o momento em que fallece o testador, ou logo se é herdei
ro certo, ou no momento em que se torna certo. Os filhos de D. 
Francisca Xavier, por morte della, se tornarão seus herdeiros cer
tos e por consequencia adquirirão o legado com a condição á que 
estava sujeito. 

O legado condicional passa aos herdeiros do legatario, ainda 
mesmo antes de preenchida a condição, seja a cond'ição suspensiva 
ou resolutiva. 

Neste ponto o nosso Direito afasta-se do Romano (Mello Frei
re, III, 6, § 13; Rocha, § 700, Codigo Civil da Prussia ahi citado). 

Isto posto, é _fora de duvida que · o direito ás casas de sobrado 
e quintal, condicionalmente legado aos herdeiros de D. Francisca 
Xavier e por elfes adquirido, visto como por morte della se tor
narão seus herdeiros certos, passou por morte delles e nos mesmos 
termos aos herdeiros desses herdeiros,· isto é, aos herdeiros dos fi
lhos de D. Francisca Xavier. 

E, portanto, hoje que se acha preenchida a condJção-falleci
mento das fiduciarias sem descendentes-a néta de D. Francisca 
tem direito a haver o legado, no todo ou em parte, . segundo fôr 
o caso. 

Rio, 7 de Fevereiro de r8g6. 

Lafayette Rodrigues Pereira. 

A palavra he1deiros é tão generica e de significação tão conhe
cida, na linguagem jurídica e na ~ulgar, que se não póde a:dmittir 
que o testador por ella quizesse designar sómente ~& filhos de su~ 



irmã, com exclusão de quaesquer outros descendentes, que existJs
S!!m ao tempo em que se verificasse a hypothese ou condição da 
transmissão do legado fideicomrnissario. Na interpretação dos tes
tamentos a primeira regra de direito é procurar conhecer a vonta
de do testador. In testamentú plenius voluntates testantium interpre
tantur. D., L. 121, de reg. juris. Ora na verba proposta me parece 
evidente que a vontade do testador foi que o legado, por morte 
de suas filhas passasse aos descendentes dellas, e no caso que os 
não deixassem, fosse transmittido aos descendent~s de sua irmã D. 
Francisca Xavier, só tendo. usado da palavra lurdeiros para não re
petir a que foi empregada na proposição precedente - descende?t!es 
legítimos. Com effeito, não ha razii:o alguma para suppôr que o 
testador quizesse sómente favorecer os filhos de sua irmã, e não 
o~ nétos ; havendo toda razão para suppôr o contrario. 

Mas ainda concedendo que a palavra herdeiros só se podesse 
applicar aos fi lhos que receberão a herança de D. Francisca Xa
vier, os 'nétos desta que viviam quando se realisou a condição, ti
nhão direito ao legado, porque seus paes, filhos de D. Francisca 
Xavier, sobreviverão ao testador ainda que não ás fiduciarias D. 
Anna e D. Maria. 

Aberta 'a successrto pelo fa\lecimento do testador, transmittem
se descie logo .todos os direitos heredltarios ; neste caso as Jegata
rias fiduciarias D . Anna e D. Maria adquirir i•o o direito effectivo ou 
immedtato ao legado, e os legatarios substitutos ou jideicomnussarios, 
os filhos de D. Francisca Xavier, adquinr o o d1re1to j1tlttro ltypo
tketico ou eventual, a que os romanos chámav o spes debitzmt iri; 
e transmittiri\o esse direito a seus desceudentes. 

O direito romano só aúmittia essa transmissão da spes debituHJ. 
iri nos contractos, recusando-a nas disposições hered1tanas ou nos 
testamentos ·; mas não se fundava essa distmcção em b&a razõio, e 
sim · em motivos especiaes, como a necessidade da adição ou formal 
acceitação, o que não 'tem ·cabimento no nosso Direito, como de
monstrou Mello Freire. Inst . J uris . Civil. Lus., li v. III,, tit. VI, § 
XIII; opinião que seguem outros autores graves, como Coelho da 
Rocha, Mendes de Almeida, etc. 

Entendo pois que a ~ta de D. Francisca Xavier tem direito 
ao ·' lçgado. · · ' 

I ' 
Rio, 13 de Fevereiro de 1896. 

F. Franco de Sd. 

Englobando os quesitos, respondo : 

Na verba transcripta, na consulta, não póde ser mais explicita 
a vontade que a inspirou; e pela qual se devem resolver as ques
tões propostas ; e é á essa vontade que principalmente se deve cio· 
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gir o interprete, pela regra in condítionibus primun, locum voltadas 
dejuncti obtinet, eaque regit conditiones. 

Essa vontade do testador foi beneficiar aos seus parentes, isto 
é, ás suas fillzas ou descendmtes dellas, e na falta destes aos !terdei
ros de sua irmã . 

I 

Assim a verba, ipso facto, exclue a success:-I O de estranhos nos 
bens só legaoos a parentes. 

A expressão lterdeiros, já por sua generalidade, jú pela vontade 
expressa pelo testador é, portanto, synonima de descendentes. E 
quando houvesse duvida em contrario, se resolveria em favor da 
success:lo ab-intestato, pela regra "quando o testador designa 
alguns em nome c.olleclivo, entende-se que designa aquelleR, 
que devem succeder aó-intestato>> ubi testator vocal aliquos nomi-
71C collectivo, censetur eos voe are, qui debeant ab-intestato sue cedere _ 
(Per. Cald., Quest. For., L. r, pag. 146.) · 

Demais, a verba testamentaria transcripta contem uma substi
tuiç.ão :fideicommissaria, isto é, o testador institui0 legatarias fidu
ciarias as suas filhas, e fi deicommissarios os herdeiros de sua irmã 
D. Francisca Xavier, no caso em que as suas filhas morressem sem 
descendentes legitimas. 

Contem pois a verba o característico essencial da substituição 
fideicommissaria, que é a obrigação, em que :fica constituído o :fi
duciario, de guardar, de conservar, para serem a outrem transmit
tidos, por morte delle os bens ; e por esta razão é o fiduciario re
putado usufructuario. (Coelho da Rocha, Dir. Civ., § 7 r8.) 

Sobresahe, portanto, na verba testamentaria a intençio do tes
tador de deixar ás suas filhas a propriedade dos bens, mas proprie
dade restricta pela obrigação de guardar e conservar os bens le
gados, prÕpriedade resoluvel por terem de ser transmittidos por 
morte deltas : I. 0 , aos seus descendentes ; 2. 

0
, e na falta destes, 

aos descendentes de D. Francisca Xavier, sua irmã. 

Os :filhos de D. Francisc·t, por morte do testador, adquirirão, 
portanto, direito eventual aos bens fideicommettidos ás filhas do 
testador, e sob a condição resolutoria de fallecerem ellas sem des
cendencia legitima. 

Ora o direito eventual, que compete ao legatario fallec_ido de
pois do testador, transmitte•se aos seus herdeiros, como ensina Mel
lo Freire : jus autem iLlud eventuale, quod legatario post testatorem 
mortuo competit, ad illius lteredes trammittitur. (L. 3, tit. 7, § r 5, tit. 
6, 13, Inst: J uris. Civ.) 

Esta doutrina de Mello Freire, e dos jurisconsultos, · que se lhe 
·seguirão, é apoiada na jurisprudencia e na pratica de julgar con
firmada pelos praxistas, que o precederão. 

Assim, pois, desde que as filhas do testador fallecerão sem 
herdeiros legitimas, o direito eventual que os herdeiros de sua irmã 
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havião adquirido, passarão em pleno domínio aos descendentes da
quelles herdeiros, pelo preenchimento da condição resolutoria do 
legado. 

E portanto a néta . de D. Francisca Xavier tem pleno direito 
aos predios em questão. 

S. m. j., é o meu parecer. 

Rio, 13 de Fevereiro de r8g6. 

O advogado, 

Manoel da S ilva JYfajra. 

Para resolver a questão principal da consulta, formulada no ul
timo quesito, ocioso me parece indagar qual o sentido da pala
vra herdeiros na verba transcripta. 

Com effeito, ou se entenda que o testador quiz indicar os fi
lhos então existentes de sua irmã D. Francisca Xavier, ou se res
ponda que tomou a palavra herdeiros na significação de habeis para 
a successão legitima sem limitação de grau-em todo o caso, por 
morte 'de D. Francisca ficaram seus herdeiros certos os tres filhos, 
e adquiriram o legado, dependente de fallecerem as fi.duciarias sem 
descendentes legítimos. O direito dos filhos de D. Francisca estava 
adquirido, e foi por elles transmittiào aos seus herdeiros. 

Mortas as fiduciarias sem descendentes, a néta de D. Francisca 
tem direito de haver o legado na parte que lhe tocar (V. Mello 
Freire, Instit. liv. 3, t. r6, § 13; Coelho d3. Rocha, Dir. Civ. art. 7oo). 

Aos quesitos respondo : 
1.0 O testador empregou a palavra herdeiros no sentido de 

descendentes legítimos para não repetir esta expressão de que se 
servira mui proximadamente, e por considerai-a equivalente da
quella. 

2 . 0 Prejudicado. 
3.0 O direito da néta de D. Francisca Xavier é incontestavel. 

Rio, 17 de Julho de r8g6. 

Ubaldino do Amaral, 

Advogado. 

No caso exposto na consulta trata-se de um fi.deicornmisso , em 
que são fiduciarias D. D. Anna e Maria, filhas do instituidor, e fi 
deicommissarios os «herdeiros» de sua irmã D. Francisca Xavier. 
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N~ expressão com que o instituidor caracterisou os nú-proprie
t:!rios do fideicommisso, isto é, na expressão _herdeiros, não ha es
pecificacão de pessoa previamente reconhecível senão por uma in
dicaçao de direitos successorios, direitos futuros, que só se encar
narião de modo permanente e definitivo, quando, fallecendo as fi
duciarias, se verificasse a substituição fideicommissaria. ' 

Durante a vida das fiduciarias os tres filhos de · D. Francisca 
Xavier tinhão uma espectativa de direitos a..o fideicommisso, uma es
pedativa e nada mais ; e essa submettida a contigencias (a morte, a 
desherdação, etc.) que os podião eliminar do circulo dos herdeiros 
de sua mãe, e, em consequencia, despojai-os do attributo caracte
rístico que o instituidor preceituara para qualificar o fideicom
míssarío. · 

A determinação, pois, do fideicommissario dependia da con
dicção <<quum morietur», applicada á pessoa de D. Francisca Xa
vier, irmã do testador . 

Fallecida esta, incorporava-se, ipso farto, na pessoa, já e_ntão 
ct:rta, de seus herdeiros, o direito do fideicommisso . 

O phenomeno da substituição fideicommissaria só tinha de 
aguardar, para operar-se, a morte das fiduciarias. 

Mortas as fiduciarias, o fideicommisso teria necessariamente de 
consolidar-se em um dos dous sentidos seguintes : 

a) ou na pessoa dos herdeiros das .fiduciarias, caso não exis
tissem os herdeiros de D. Francisca ; 

b) ou na pessoa dos herdeiros desta. 

Ora não se podendo. contestar á néta a qualidade de herdeira 
da avó, parece-me evidente que , dada a sobrevivencia de D. Anna 
(néta de D. Francisca Xavier), a ella pertence, em o,bediencia á ins- , 
tituição testamentaria receber o objecto do fideicommisso, em plena 
propriedade. 

Na designação vaga de herdeiros, usada em , uma clausula be
neficiaria, sobretudo em um fid!!icommisso, sem uma , palavra res· .. 
trictíva çio seu alcance a àrta e determinada linha ou grau de 'ctes
cen'd.encia;~que ' ·seria aliás facil ao mais rustico dos testadores,
ha uma clara preocctlpação da jamilia, na sua indeterminada súc
cessão. Quando o senso jurídico · lhe deixasse alguma. duvida, a 
equidade natural supprimil-a-ia alargando-lhe, e não lhe amesqui
nhando a esphera. 

Em conclusão : 
D. Anna, néta de D. Francisca Xavier, tem direito ao fi.dei

commisso de que se trata. 

E' o meu. parecer, salvo. mais esclarecido. 

Rio, rs de Julho de I896. 

Eduardo Ramos. 
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x.0 O testador teve em vista os fi lhos da sua irmã D. Fran
cisca, herdeiros presumptivos desta, existentes ao tempo em que 
elle testou . \ 

z. 0 Responrlido. 
Mo.rto o testador, os fideicommissar ios sobreviventes, filhos de 

D. Francisca, adquirirão ex tunc direito ao legado, e, fallecendo 
transmittirão-n'o · aos seus rlescendentes : - C. da Rocha, § 719, 
n. r, e arg. da ürd . , liv. 4. 0

, tit. 87 pr. 
3.0 · Portanto, mortas em seguida as fiduciarias Anna e Maria, 

toca o legado aos descendentes dos fideicommissarios, incluída no 
numero delles a néta de D. Francisca a que allude o quesito. 

Rio, 24 de Man;o ~!e r896. 

Dr. Joüo Antonio de Souza l?tbeiro. 

1. 0 Herdeiros são aquelles que tem direito á successão; e 
na ordem dos herdeiros legítimos, preferem : 

1.0 , os descendentes ; 
2.o, os ascendentes; 
3.0 , os collateraes ; 

e na classe dos descendentes se comprehendem : 
os filhos; 
os nétos, 
os bisnétos, 

e todos os que se acham nesta linha . 
Pereira 'de Carvalho, Primeiras Linhas Orph., §~ 31 e 32, 

notas 7 r e 7 z. 
z.0 A palavra lterdeiros de que serviu o testador não póde 

ter outra significaç1l.o sen.1o a dada na presente resposta . 
Portanto, a néta de D. Francisca tem direito aos predios de 

se trata. 
Salvo melhor juizo. 

Rio qe Janeiro, 24 de Março de r896 . 

O advogado, 

Dr. José da Silva Costa. 

Tendo em vista a exposição da consulta, respondo que a ex
pressão herdeiros na disposição testamentaria transcripta compre
hende tambem os descendentes da fideicommissaria D. Francisca e 
portanto que a néta da mesma tem direito aos predios em questão. 
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§1456 

Ao Procurador da Republica, seus adjuntos e aJU
dantes compete officiar perante a~ justiças loca:es nos 
feitos· de capellas em que fór interessada a Fazenda Na
cional e promover o que fdr a · bem de seus . direitos aos 
residuos e aos vinculas que vagarem (Art. 32, n. II, da 
lei n,. 221, de 20 de Nov.embro de 1894) 

<cHeredis appellatio non solum ad proximum heredem, sed 
ad ulteriores re1ertur. Nam et heredis heres, et deinceps, ·heredis 
appellatione continetur'.>> (Digesto, liv. so, tit. r6, fr. 65- Ulpiano.) 

«Heredis appellatione mnnes signliicari successores credendum 
est etsi verbis non sint expressi. » (Digesto, Ibi, fr. 17o-Ulpiano.) 

aQui per successionem, quamvis longissimam defuncto heredes 
constiterunt, non minus heredes, intelliguntur quam qui principaliter 
h e redes existunt., (Digesto, li v. so, tit. I7, fr. 194-Modestino.) . 

«Heres heredis est heres testatoris.» (Cujas, Commentario 
In ., tit. XXXI, lib. III do Codigo Ad Leg. II.) 

Admittindo e indicando excepções, Paulo tambem estabelece a 
m~sma regra no Digesto, li v. so, tit. I 6, f r. 70, principio. c<Scicndum 
es't 'heredem et1am per multas suc.cessiones accipi : nam in paucis 
speciebus heredis appellatio proximum continet.» 

As excepções são em poucos casos-paucis speciebus-diz o 
mesmo P:.tulo. 

Essas excepções sâo as indicadas por elle no citado f. 70, · 
princ., e §- r 0 , e no f. 227, princ., e § 1.0 do Digesto, liv. so, tit. 
ró; por Ulpiano no Digesto, liv. 28, tlt. 6, f. 8, § ' 1.0 ; por Modes- , 
tino, no Digesto, liv. 28, tit. 6, f. 3, pela In~tituta · de Justiniano, liv. 
2, tit. r6, § 7. Taes excepções, porém, não me parecem appli
caveis á especie em questao. Referem-se ao caso em que · a ex:
pressâo herdeiro escripta no testamento (quisquis mihi heres erit) 
se çleve entender sómei;Jte pelo herdeiro Instituído nominalmente no 
testamento. Quasi todas essas excepçôes se referem a substituição 
pupiUar e as outras a casos especiaes do processo ou direito c1vil 
romano, tendo cada o seu motivo particular ; e por isso mesmo 
que são excepções devem ser restrictas aos casos expressos, ficando 
todos os outros sujeitos á regra geral. 

Este é o meu parecer, que submetto á mais auctorizada 
opinião. · 

R io, 30 de Março de 1896. 

Dr. J E . Sayão de BullzZes Carvallto. 

-Vide o artigo sobre a transmissibilidade causa mortis da spes 
(lebitum iri do fideicommissario nas substituições fideicomm1ssarias do 
i Ilustrado dr. Pedro Lessa, na Revista da Faculdade de Direito de S. 
Paulo, anno de x8g6, vol. IV, pags. 312 a 321, sustentando a affir~ 
mativa. 
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§ 457 

No exame das capellas vinculadas deverá o Juiz 
Provedor de Capellas verificar : . 

1.0 Se forão instituídas com a competente licença 
do poder competente (outr'ora poder régio) até a época 
em que começou a vigorar a lei prohibitoria de 6 de 
Outubro de 1835 (Al v. de 9 de Setembro de 1759, §§ 17 
e 18), ou sem titulo para proceder na fórma do Decr. de 
17 de Julho de 1679; 

2.0 Se existe legitimo auministrador na fórma da 
instituição, ou se é illegitimo para fazer a sua in
corporação aos proprios nacionaes, na fórma do Alvará 
de 14 de Janeiro de 1807, respeitado o direito dos her
deiros ab-intestato ; 

3.0 Se o seu rendimento é insignificante para se
rem abolidas de conformidade com o que determina o 
Alv. de 9 de Setembro de 1769, § 21 e seguintes, e De
creto de lO de Novembro de 1798; 

4.0 Se os encargos são cumpridos para proceder se
gundo os Alvarás de 15 de Março de 1614, 22 de Outu
bro· de 1642, 13 de Janeiro de 1615, 5 de Setembro de 
1785, 9 de Março de 1787, 26 de Janeiro de 1788; Lei 
de 6 de Novembro de 1827, arts. 2.0 o 3.0 

; Decr. n. 834, 
de 2 de Outubro de 1851, arts. 34, § 4.0

, e 36 ; 
5.0 Se os bens se achão vagos, ou por falta de le- . 

gitimo administrador, extinc<J[o de successão, ou com
misso, 'afim de proceder na incorporação aos proprios na
cionaes, na fórma da Lei de ~8 de Setembro de 1629 ; 
Decr. de 17 de Julho de 1679; Alvs. de 23 de Maio de 
1775, 2 de Dezembro de 1791, 14 de Janeiro de 1807 ; 
Decr. n. 834, de 2 de Outubro de 1851, art. 49, § 2.0 (A v. 
n. 85, de 28 de Maio de 1854.) 

§ 458 

No exame dos bens sujeit os a encargos pios, mas 
não vinculados, deve o Provedor de Capellas : 
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1.0 Examinar se forão' ou não cumpridos ; 
2.0 Se foi paga ou não a taxa de legados, salvo os 

·casos excepcionaes ; 

§ 459 

Os vínculos insignificantes erão abolidos quando 
não p~oduzião mais de ~00$000, livres de despesas. (Leis 

. de 3 de Agosto de 1770, § Lo, e de 9 de Setembro de 
1769, §§ 21 e seguintes.) 

§ 460 

Os encargos dos vínculos não podião exceder ·á de
cima parte do rendimento dos bens ; e, se a decirna par
te não chegava, tinha lugar a reducção dos encar.gos 
pios. (Lei de 9 de Setembro de 1769, § 19 ; Alvará de 20 
de 20 de Maio de 1796 ; O. da Rocha, § 139.) (185) 

§ 461 

Tomão os Provedores de Oapellas contas aos admi
nistradores de ~ncàrgos perpetuos testamentarios im pos
tos em bens liv·res de vinculo, para se cumprirem pelos 
possuidores -dos bens obrig-ados que passão para qual
quer successor possuidor com o encargo de obras pias· 
(Menez., Ju.iz. Divs., càp. 11, § 16). 

(r85) O processo da 2boliçiio podia ser feito ex-officio ou a 
requerimento do administrador, e mesmo de terceiros. ou herdeiros 
interessados. Era tratado summariamente, citava-se o administra
dor do vinculo para que dentro de um · prazo marcado: compare
cesse em audiencia para se louvar em peritos que avaliassem os 
rendimentos dos bens vinculados, sob pen1 de revelia . Se era me
nor o successor do vinculo tratava-se de nomear préviamente tutor 
e curador ad-litem. Accusava-se a citação, seguia-se a nômeaçli.o 
e appFovação de avaliadores, que, juramentados, davão os seus lau
dos ; e, conclusos os autos, erão julgados os beris · insignificantes á 
vista do arbitramento p:1ra continuarem como vínculos, e havidos 
por allodiaes, e livres de encargos. Era extrahida a SP.ntenca que 
era . confirmada pelo Desembargo . do Pa·ço. (Menez., . Juiz. Div., 
cap. II, s rs; C. da Rocha, §S sos e so6; c. Telles, Dig. Port., 
ar~s. 1463 e seguintes; Per. e Souza, nota 983.) 
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§ 462 

A Nação tem domínio fundado e inherente nos bel!ls 
vinculados, e de capellas vagas por commisso, por falta 
de legitimo administrador, e ex tincção de successão, e 
assim devem ser sequestrados taes bens, e ineorporados 
aos proprios nacionaes. (Gouveia Pinto, Trat. de Succ. , e 
Test., pag. 231 ; Decr. n . 834, de 2 ,de Outubro de 1851, 
arts. 44, § 5.0

, 49, § 2.0
) (186) 

(186) Na falta de successão legitima por mo rte do ultimo ad
ministrarlor, n." o ·havendo parente elo instituidor até o 10 ° grau, ou 
conjuge. se devolvem os bens, vago o vinculo, ao Thesouro Nacio
nal, sem mais vinculaç ·. o. !Mello Freire, liv. 3 .0 , tit. 9°, § 26; 
Lei de 9 de 9 de Setembro de 1769 ; C. Tdles, Dig . Port., vcl. 
2.0 , n. 974, e vol. 3 . ~> , arts . 1464 e 1465 ; Gouveia Pinto c1t., 
nota 2.a: Lei de 6 de Outubro de r 835 ; art. 4 4, § 5.0

, do Decr. 
de 2 de Outubro de 185r; art. 32, li da Lei n. 221, de 1894 . . 

Dá- se comrr.is~o- quanrlo a vocação do administrador recahe 
sobre pessoa prohibida pela lei comu se é c hamada para successão 
como herrieira corporação de m .o-morta . (Gouveia Pinto cit., Alv. 
de 9 de Setembro de 1769). 

Incursos os bens em vacancia, por co'mmisso, extincção dos 
legítimos succes$ores até o 10.0 grau, pas~;1o para a Fazenda Na
cional. independente de acção de reivindicação, porque pelo mesmo 
facto e dominio que nelles tem a ·Naç1o, assim está determinado, 
não sendo o sequestro mais do que um meio ele apprehender os 
bens, e fazel-os depois incorporar aos proprios nacionaes, servindo 
de titulo a sentença que o julgar _procedente. 

S~o os bens §equestrados ; feito o sequestro, intima-se á parte 
para allégar o que fôr a bem da defesa, dentro de 10 · dias, sob 
pena de lançamento e revelia, e de se julgar procedente o seques-
tro, devolvendo-se á Naç .io os bens sequestrados. ' 

Accasa-se a citação, se a parte comparece póde pedir vista 
para· embargar o sequestro. ; se não comparece, é l a n ~; ada e julgado 
procedente por sentença o sequestro, e pela mesma sentença julgão
se vagos e devolutas os bens á Naçâo. 

· 'Requer o procurador do fisco a extracção da sentença, e, com 
o seu instrumento, a posse em nome da Naçi o, e, tomada esta, o 
juiz julga por sentença á vista do auto dt: posse, incorporados os 
bens aos proprios nacionaes ; e com esta senten ~ a lavra-se no livro 
do domínio nacional o respect ivo lançamento. 

Os embargos oppostos ao sequestro e incorporaç'lo, quer pelos 
admirtistradores, quer por terceiros que se julguem com direito 
successorio, são tom:1dos em apartado quando consta com certeza 
que os bens são vinculados e que se a chão effectiv-.tmente vago~. 
(Alv. de 14 deJariéiro de .~807, S 7. 0

) 
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§ 463 

Compete ao Juiz de Capellas receber as denuncias 
das capellas vagas instituídas depois da Lei de 6 de On
tubro ·de 1835. (Arts . 44, § 5.0

, · e 49, § 2.", do Decr. 1?-· 
834, de 2 de Outubro de 1851.) 

O Juiz de Capellas as supprimirá, e sequestra,rá os 
bens para a Fazenda Nacional. 

§ 464 

Deve o Juiz de Capellas proceder, ex-officio, á in
quirição e iuformação de pessoas antig·as do logar ou 
'iue tenhão razão de sciencia, e a quaesqner deligencias 
necessarias para verificar a existencia de. capellas. _usur· 
padas, ou cujos títulos se hajão sonegado, procedendo a 
este respeito como determina a Ord., liv. 1.0

, tit. 62., §.5L 
(Alv. de 23 de Maio de 1775, §§ 10 e ll ; Alv. de 14 de 
Janeiro de 1907, §§ 2." e 3.0 

; art. 44, § 2.0
, do Decr. .n. 

834 cit.) 

§ 465 

Compete aos Provedores ele Capellas e aos Juizes de 
Direito em correição, crear, quando o .não haja, um livJ'O .. · 
proprio e especial para o lançamento das capellas exis · 

Incorporados os bens, são vendidos em · hasta publica ·ou di-se 
J.hes o destino que fôr especialmente designado pela Lei, pelo Go- · 
verno ou Congresso. 

O producto de taes bens, vendidos em hasta publica, constitue 
uma verba de recei~a da Nação, como se vê das leis de orçamen- " 
to ; e tem applicação em garantir a divida publica. (Lei cle I 5 de 
Novembro de 1827, art. 68, S 2.0 ; Man. do Pro.c. dos Feitos,§ 461, 
n0tas 841, 842 e 843. Gouveia Pinto, Trat . dos Test., pag. 231, nota 
3.a, opina que se torpa necessaria a propositura de acção ordina
ria de reivindicação, ficando ao possuidor o onns da prova da suc
cessão . legitima, ou direito por que lhe pertençi\o os bens, e não á 
Fazenda Nacional, por ter o seu direito fundado na vacancia, como . 
se dedwz do Alv de 9 de Agosto ·de 1759 e Lei de 22 de Dezem
bro ele q6r, tit. 2.0 , § 2. 0 ). 

Ao' Juiz de Capellas só cabe a declaração da vacancia, o pro.:.. 
mover a incerporação . cabe aos procuradores da Fazenda Nacional. 
Vide Souza Bandeira, nota 343 ao S 3 ~7. 
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tentes, abrindo para cada uma um titulo, no qual se es
p~cifique a sua instituição, tombo, rendimento, e .a enu
meráção ·de bens de qualquer especie, e deixando mar
gem larga em branco para as occurrencias que _appare
cerem. (Alv. de 23 de Maio de 1775), declaràndo aquellas 
a respeito das quaes se tiver procedido nos termos dos 
§§ 2.0 e 3.0 do Alvará de 14 de Janeiro de 1807. (187 

CAPITULO XXXV 

CORPORAÇÕES DE MÃO--MORTA 

§ 466 

Corpo de mão-morta (1nain-mo1·te) é toda aquella co'r
·poração ou . communidadr. que é perpetua, e que; por· u_rria 
-subrogação de pessoas que se julgão sempre as mesmas 

. não soffre mudança alguma- pela morte de alguma del
las, ou de seus membros, ficando seus bens em amorti
zação e fóra do commercio commum. (Gouveia Pi'nto, 
Trat. de Succ., pag. 322, cap. XLII.) (188) 

(187) Vide Souza Bandeira, Novo Procurador dos Feitos, desde 
§ 320 a 329 e notas e o . mais que escrevi nas anteriores edicções, 
tendo escripto sobre a matetia, parte hoje sem vigor. 

(!!~8) Guyot cifado por Dalloz, verb. établissement public, diz 
que s:1o corporações de mão-morta todos os corpos e communida
·dades que, por uma subroga• ão de pessoas, s ' o tidos sempre os 
mesmos e não prodpzem nenhuma transferencia de bens por mort,e. 

Souza Bandeira (Novo Pre_c. dos Feitos,§ 33 r) diz que sl'í.o insti
tuições de mão-morta os estabelecimentos ou fundações permanentes que 
têm um fim publico, religioso, de piedade, benefi:encia ou instrucçào. 

Dentre ellas, umas são as sociedades ou communidades, como 
as collegiadas, cabidos, confrarias, irmandades, outras não, como 
as ·egrejas e capellas. 

Todas eram desigmadas pelo nome de corpos ou corporações 
de mão-morta, 'diz C. da Rocha, § 75, por estarem sujeitas à:; leis 
de amortização. As camaras mun icip:.es não se consideravão taes. 
(Aviso n. 4, de 15 de Janeiro de 1844 ; Borges Carneiro, D ireito 
C:i~il,, ~ 306, nota A ; Consolid. das Leis Civis, § 70 ; Man. do Proc. 
dos Feitos, S 162, nóta 312). 

Não o são as comp<!nhias ou sociedades anonymas, que se re
gulam por leis especiaes ; as corporações ' ou instituições ljtterarias 
particulares (Ribas, Direito Civil, vai. II, tit. IV, cap . V,§ 5. 0 ) e os 
estabelecimentos, ainda que pios, mantidos pelo Governo, e que se 
devem reputar repartições publicas. 
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s 467 s 
Eram corporações de mão-morta as Egrejas, Cathe

draes, Ordens Relig·iosas, Ordens Terceiras, Confrarias, 
C'ab iJ.os, Misericorclias. Irmandades, Hosp itaes, Hosp ícios 
e Fabricas ele Egreja. (Ord., liv. 2.0

, t it. 18; Alvs . J.e 4 
de .Julho de 1768, 12 dr- Maio e 9. tle Sete mbro de 1769 ; 
Prov. de 14 de Maio de 1770 ; .Alv. de 20 de Julho de 
1793 ; Decr. de 15 de Março de 1800; Lei ele 18 1le Ou
tubro de 1806, § 2·.0

; Pro\· i.,; . de 20 de Março de 1820 e 
19 J.e Dezembro tle 1833; Avi:;. de 19 ele Outubro do 
1837, 5 de Fevereiro J.e 1840; Reg. de 2 ele Outubro de 
1851, art .. 49, § 2: ) 

§ 468 

Não ex istem actnalmente corporações ele mão-morta 
em face elas leis tla amortização proh ibi tivas da acquisi-· 
ção e póssc de bens de raiz. (1R9) 

(18Ç}) Dizemos em f'ace das l eis ele · et??WTtizctção, pois que. si 
corporação de mão-morta é todo corpo ou comrnunídade que por 
uma subrogação de pessoas é tido sempre o mesmo e não pro
duz nenhuma transferencia de bens por morte, ainda subsistem 
taes corporações; mas, si corporações de mão-morta assim o são 
e si dizem taes por estarem sujeitas ás leis de amortização, como 
o diz C. da Rocll a, § 75, não temos taes corporações, cujos bens 
ficavam em amortização e fóra do commercio commum. 

Actualm ente taes corporações poàem adquirir por titulo one
roso ou possuir por qualquer titulo bens de raiz, sem dependen
cia de especial concessão, na fórma da Ord., liv. II, tit. XVIII 
p1·inc.; podem adquirir por doação ou legado sem obrigação de 
alienar no prazo de seis mezes, contados de sua entrega, e de 
converter o producto em apolices da divida publica fundada, re
vogados a Lei n. 1225, de 20 de Agosto de 1864, e Decreto n. 4453, 
de 12 de Janeiro ele 1870, e todas as leis de amortização pelo ar
tigo 72, § 3.", da Constituição Política Federal, como se v.ê P,ecla
rado nos Avisos n. 35, do l\'Iinisterio do Interior, de 11, e n. 80 
do l\'Iinisterio da Justiça, de 31 de Dezembro de 1891, e seus bens' 
podem ser penhorades. . 

Que não temos corporações de mão-morta se vê julgado pelo 
accordão seguinte, do Supremo Tribunal Federal : 

AO CORDÃO 

N. 85.- Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso 
extraordinario entre partes : r ecorrente o iVI osteiro de S. Bento
da capital do Estado da Parahyba, r ecorrido José Caixão Rodri
gues da Silva. 

Leis da Provedoria 28 
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Considerando que na acção proposta pelo recorrente, afim de 
ser declarada nulla a permuta de casas feita entre o ex-abbade 
da,quelle mosteiro e o recorrido, se allegou, entre outros motivos, 
o da inobservancia da Lei de O de Dezembro ele 1830, que pela, 
parte contraria foi allegado estar revogada e que o Superior Tri
bunal ele Justiça claquelle Estado, julgando o feito em grau de 
appellação, decidio contra a vigencia e applicabiliclade da dita lei; 

Considerando que cabe recurso extraorclinario, nos termos do 
artigo 59, § 1.0 , ela Constituição Federal, quando se questiona so! 
pre validade ou applicabilidacle de lei federal e a decisão de ulti
ma instancia elo tribunal do Estado fôr contra ella, o que precisa.
mente dá-se na hypothese vertente, conhecem por estas razões do 
presente recuTso; 

Considerando, porém, que a decisão da ultima instancia das 
justiças do Estado da Parahyba, da que se r ecorre, não ferio lei 
federal, visto esta?' r·evogaela et lei ele 9 ele Dezembro de J 830 pela 
disposição do et·rt. 72, § 3.0, ela Constituição ela União, e pela lei 
n. 173, de 10 de Setembr·o ele 1893, como acertadamente jà ha
vião pr·evisto os Avisos n. 35, ele 11, e n. 89, ele 31 de Dczembr·o 
de 1891; 

Considerando que a Justiça Federal não póclc in.tervir em 
questões da competencin. dos juizes e tribunaes dos Estados, nem 
annullar ou suspender suas decisões, que aliás põem termo aos 
processos e questões, exceptuados os casos expr essamente decla
rados nos arts. 61 e 62 ela Constituição; 

Considerando que está comprehendido nesse preceito a ma
teria, que foi objecto da acção proposta e debatida perante as 
justiças daquelle Estado, negão provimento ao recurso e condem
não o recorrente nas custas. 

Supremo Tribunal Federal, em 19 de Outubro de 1896.- Aqui
no e Castro, presidente.- Pindahyba de Mattos.-H. do Espir·ito 
Santo.- Bernanlino FerTei1'et.-Per·eir·a Fr·anoo.- Ribeiro de Al
meiela.- 1Waceelo Soar·es.-Figueir·eelo Junior·. - Foi voto vencido 
o sr. Americo Lobo.-Esteve presente o Procurador ela Republi
ca, Souza lJIIar·tins. 

Cessaram, portanto, todas as clisposiçóes legaes a respeito, as
sim revogados estão a Lei n. 17l:i4, de 28 de Junho de 1870, art. 
18, ordenando que, no prazo ele dez annos, fossem convertidos 
em apolices intransferíveis da divida publica interna os predios 
rusticos e urbanos e terrenos das Ordens Religiosas não compre
hendidos os conventos e suas dependencias, lei que não teve exe
cução, e bem assim o Decreto n. 9094, de 22 de Dezembro, de 1883 
o qual estabeleceu um processo administrativo summario para a 
desamortizáção, e que, no dizer de Souza Bandeira, foi lettra 
morta (Nov. Proc. dos Feitos, nota 352). 

Cessou o processo de sequestro com a devolução á Nação e 
pedidos de licença, com pagamentos de direitos, para acquisição e 
conservação dos bens. 

Actualmente devem cessar essas leis excepcionaes de imposto 
relativamente a taes corporações devendo gozar das disposi
ções de direito commum, assim devendo cessar a decima addi
cional para similhantes corporações e impostos deseguaes. 

Em S. Paulo, pela lei n. 380, de 23 de Setembro de 1895, que 
fixara a despeza e orçára ~ receita para o exercício de Janeiro 
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·de 1896 se equipararam os impostos no art. 28, que assim se ex
pressa: 

«As cas::~ s pertencentes a conventos ou outras corporações 
de mão-morte~, a que refere-se o § 2.0 do art. 10 ela lei n. 86 .A,. 
ele 25 de J unho de 1831, ficam equiparadas, para pagamento do 
imposto predia l, ás elo § 1.0 elo mesmo artigo», isto é, pagarão· 
sómente 17 "lo, como qualquer particular, e não 34 °/u, como ou
tr'ora, no tei:npo elo Imperio. 

Em Pernambuco, os bens das irmandades e compm1bias nào 
soffrcm o pesado imposto excepcional, e o confirma o artigo 3, § 
8, da Lei n. Hlí, de 30 de Junho de 1896, a do orÇamento que es
tabelece Ul11 SÓ impostO. O de 10 °/o, sobre OS prediOS mbanOS,.' 
sitos. nos municípios do Recife e O linda. 

O mesmo, quanto ao Estado da Bahia. 
Publicamos o parecer do distincto jurisconsulto clr. Ruy Bar

bosa ·a respeito, apresenta do pelo vereador Vieira Fa.zenda, por 
occasião de proferir seu discurso no Consell10 Municipal no Dis
tricto Federal, em 16 de Dezembro de 1896 e que se vê publicado 
no «Jornal do Commercio » de 18 do mesmo mez e anuo, o qual 
é o seguinte : 

, O projecto municipal 11. 130 A, destinado a regular a cobran
ça do imposto predial, prescreve q,ue, no exercício vindouro, esse 
tl'ibuto se cobr::trá á razão de 24 °/n sobre o valor locativo elos· 
predios, "sendo convento, ordem terceir:! oú corporação ele mão
morta >> o contribuinte. (Art. 2.o, § 1.0

, n. 1.) 
Essa disposição ignora completamente o nosso regímen cons

titucional, imaginando, por uma abenaço.ão inconcebível sob o co
digo político de 24 ele Fevereiro, a existencia de corporações ele 
mão-nwTta. 

E' desconhecer o que significa esta palavra, ou esquecer O· 
-direito firmado. em termos irrefragaveis, na Carta da Republica_ 

Mão-morta,- definiremos nós-é o systema de instituições ele 
-excepção, a que a lei civil submettc, especialmente quanto ao di
reito ele propriedade, sua acquisição, seu exercício c sua trans
missão, ·::ts entidades collectivas, cujo patrimonio, por tlL~c:re::;ses 
de ordem publica, se quer limitar. 

Ella está ligada, entre nós, .ás leis de cr.mortização, crqa ori
_gem se acha HO acto promulgado por D. Diniz em 21 de lVVn·ço 
de 13'29, incorporado em 1521, nas Ordenações l\1anoelínas. (Liv_ 
2.u, tit. 8), depois nas Philippinas (liv. li, tit. 18) modificando~se· 
successivamente com o Decreto de 16 de Setembro de 1817, a Lei 
de 27 de Setembro de 1828, a Lei de !) de Dezembro de 1.830, a 
Lei de 12 de Agosto de 1834-, a Lei n. 262, ele 18 de Setembro ele 
18,15 · o Decreto n. 834, de 2 de Outubro de 1851 ; a Lei n. 369, 
de 2S de Setembro ele .1857 ; a Lei n. 1225, de 20 de .Agosto de 
1864· o Decreto n. 44-531 de 12 de Janeiro de 1870; a Lei n. 1764, 
ele 2S ele Junho de 1870, art. 18, e Regulamento n. 9094, de ,22 de 
Dezembro de 1883. 

E.ssa legislação contraria ao des~n volvímento das as,sociações 
r elia iosa·s (Irmandades, ordens terceiras, asylos, capellas, llospi
taes"' seminarios, fabricas de egrejas, communidades acatholi
cas 'oi·deils l!egulares ou monasticas), feriu-as na libei·dade, na 
vid~, na propr-iedade, p~ndo-as, ~ !odos esses respeitos, mais 
-ou menos strictamente fm·a do du·ezto co1n1num. 
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Com relação ás Ordens IleligioEae, par ticularmente, a iMa 
dominante era a da sua suppressão gr adual, adaptando-se, para 
ir ter a esse fim, um plano que abrangia todo um systema de 
medidas incUrectas, observado até aos nossos dias com uma per
sis tencia realmente notavel em um paiz suj eito ao regi meu n u
ctuante _das maiorias parlamentar es (Dr. J oão C. de Sou za Ban
deira, Et~tde SU? ' le 1·égime légal eles C07'P07'ations de main moTte 
au B1·ézil-Bulletin de la Societé de Legislation Compm·ée, vol. 22, 
pags. 583 e 584). 

Sob a influencia· desse pensamento bem cedo se implantou 
na administração brazileira a noção de qu e as or dens monasticas, 
üestinadas á extincção em u m futuro proximo, pela abolição elo 
noviciado, erão, quanto aos seus bens, meras detentoras, admi
nistradoras e usuJructuarias de u m patrimonio, cujo dominib di
recto pertence ao Estado. (Ordens do Thesouro, n. 81, de 15 de 
Março de 1853; ns. 415 e 417, de 15 de Setembro de 1865; n . -±36,. 
de 22 de Setembro à o mesmo anno.) 

De taes nor mas decorria naturalmen te para a auctoridade Je-· 
gislativa o direito de taxar com gr avames especiaes os bens elas 
Ordens Religiosas. Entre a severidade desses onus e a do con-· 
fisco pronunciado pelo artigo H da Lei de 1845, sobre os inuno
vcis, objccto de legado ou doação em beneficio dessas cm·pora
ções, que não fossem convertidos, no prazo de seis mezes, em 
titulas da divida publica, não havia differença essencial. Successor 
universal das Ordens Relig iosas e senhor directo das suas pr o
priedades, como se consider ava, o Estado, que se arrogava a fa
culdade de absorvel-os, podia, com maioria de razão, impor-lhes 
sobre as vendas os tributos mais pesados. Por isso, emquanto 
os outros proprietarios pagavão o imposto predial, ou clecima ur -· 
bana, que a Lei de 3 ele Outubro de 1834, arts. 36 e 3!), transferiu 
para os orçamentos provinciaes, se instituía, para os immoveis. 
urbanos das corporações cle- mão-17W7'ta- . além ela contribuição 
commum a toda propriedade immobiliaria nas cidades, a se
gunda clecima, ou acldicional ele 12 o/0 • (Lei de 2:2 ele Outubro ele 
1832 ; Regulamento n. 152, ele 16 de Abril de 1842; Lei n. 1507,. 
de 26 ele Setembro de 18()7, ar t. 17, § 6; Decr eto n. so:-1, de 18 de 
Outu bro de 1878, art. la, § 2.) 

Abolindo, pelo Decreto n. 119 A, ele 7 de J aneiro de 1890, o· 
paclroado, e fundando a liberdade dos cultos, o Governo Pro-· 
visorio estendendo-a (arts. 2 e 3), não só aos individuos, •senão 
tambem ás egrejas, associações e institutos, em que se acharem 
aggremiaclos, prescr eveu no art. 5.0 : 

«A todas as egrejas e confissões r eligiosas se r econhece a 
personalidade jur icl ica, par a adquir irem bens e os administrarem, . 
sob os l'i?nites postos pelas leis concernentes á pTOpTiedade de· 
mão-mo1'ta, mantendo-se a cada uma o dom:inio de seus haver es 
actuaes, bem como elos seus edifícios de culto.» 

Por esse acto legislativo, pois, as Corporações Religiosas, ple-· 
namente livres em tudo o mais,ficavão, comtuclo, ad strictas ás leis . 
de-mão-m01·ta-quanto ao regim en dos bens. Subsistia assim no· 
Governo o arbítr io de limitar-lhes a acquisição, a administração e· 
t r an smissão, isto é, de submetter -lhes a propriedade a leis de 
su spei ta e excepção, mais ou men::>s rígidas, mais ou menos ab
sorventes. 
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No projecto da constituição r epublicana, formulaclo pelo Go
-verno Provisorio mediante os Decretos n. 560, de 22 de Junho, e 
n. 914 A, de 28 de Outubro de 1890, se continuoll a subordinar o 
patrimonio das Corporações Religiosas á tutela do Poder Publí
·Co. «Todos os indivicluos e confissões r elig iosas, dispunha o art. 
'72, § 3, podem exercer o seu culto publica e livremente, ass.ocian
·do-se para esse fim e adquirindo bens, observados os limites 
postos pelas leis de- mão-moTta.» 

A constitllÍnte, porém, eliminou de um traço o principio em 
vigor no direito patrio, desde 1329 até 1890, substituindo a clau
sula «observados os limites postos pelas leis de mão-?1W?'ta. • , em 
-vez daqual adaptou esta outra, essencialmente opposta: •obser
·vadas as disposições do di?·eito comm~trn. » 

O § 3.0 elo art. 72 veio a ficar assim redigido: 
<<Todos os individllos e confissões religiosas podem exercr.r 

publica e livremente o seu culto, associando-se para esse fim e 
:adquirindo bens, observadas as disposições do di1·eito cmmmwn.» 

«Dispvsições de di?·eitó cormnmn» e «leis de rnão-mo1·ta» são 
conceitos realmente antagonicos um ao outro. A mão-mo1:ta é 

·um regimen de preceitos caracteristicamente excepcionaes, desti
:naclos a restringir a certas corporações os direitos de liberdade 
-e propriedade. Regeitando, pois, a phrase, que as conformava 
ás leis de mão-mor·ta, e trocando-a na que as põe sob o dir-e-ito 

.comm~tm, a Constituinte aboliu radicalmente a mão-11W1'ta das 
antigas leis, e estabeleceu em todos os sentidos, in clusive no · que 
·toca á acquisição, á administração, á alienação da propriedade 
immovel, a liberdade elas associações r eligiosas. 

Por esse lado, o nosso rcgim en constitucional é o mais libe
ral de quantos existem. «Basta comparar as disposições da ·lei 
brazileira com as elas legislações mais adiantada!', para ver todo 

·O alcance elas innovações introduzidas. 0 Brazil não admitte li
mitações ao direito de associação: não prohibe os conventos, co- · 
mo em França ou na Italia; não tem o regimen da b~c077_JOTa· 
.tion Chw·t, como a Inglaterra e os Estados Unidos, nem o da 
-declaração ele u tilidade publica, como a administração franceza; 
não limita a quantidade elos bens que as corporações podem pos
suir ; nenhuma formalidade especial se lhes impõe na acquisição 

-clelles, differentemente do que se dá em quasi todas as legisla
·ÇÕes modernas; não se encontram, si quer, as poucas r egras ob
servadas quanto á administração dos vacoul's nos paizes · musnl
manos. Está, por conseguinte, o Brazil numa situação ele todo 
em todo excepcional, para experimentar affoitamente a mais pro
funda modificação, conhecidas as tradições do direito civil, con
cernentes ás associações dessa natureza». (Dr. Souza Bandeira, 
·obra citada, pag. 594). · 

Sob o regimen ele ampla liberdade, em que vivem nos Esta
-dos Unidos, as associações r eligiosas estão longe, todavia, da si
tuação que lhes reconhece a nossa lei fundamental. Alli os cor
pos conectivos se achão subordinados, quanto ao direito de pro
priedade, ás restricções estabelecidas, para cada caso especial, 
pelo poder legislativo, do qual cada corporação, ao constituir-se, 
r ecebe, na sua carta de incorpor ação, uma somma ele faculdades 

·limitadas. A carta, decretada por acto da legislatura, é, no to
·cante ao patrimonio dessas entidades, a origem el e todo o direito" 
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!'Não se adoptárão, nos Estados Unidos, as leis inglezas de amor
tização (nw?'tmain acts), destinadas a obstar á accumulação da. 
propriedade immobiliaria nas mãos do clero. A praxe, porém, 
estabeleceu que, nas cartas de incorporação das associações reli
giosas, se taxe a importancia ou valor ela propriedade, cuja ac
quisição ou posse se lhes permitte; de modo que, em se exce
dendo esse limite, o Estado as prive do excesso, depois de veri
ficai-o.» (Tllomas Cooley, Co1po1·ations, Lctlo1·'s Cyclopaedia of 
Political Seience, vol. 1.0 , pag. 665-Vide Dillon, Law o f Jl1unici
pal Co1p01'cdions, vol. 2.0 , pags. ô24 a <i58.) 

Essa tutela, porém, conferida á legislatura americana, seria in
compat.i\'·'1 com os termos expressos da Constituição Brazileir~, que· 
afian-ça : .; -'lorporações religiosas, entre nós, no tocante á acqui-· 
sição dos uens, o di1·eito commum. Como proprietarias, pois, a 
sua capacidade juridica se acha constitucionalmente equiparada á 
do proprietario commum, segundo as leis geraes que regularem 
a propriedade, individual ou collectiva. Não póde o legislador,. 
portanto, cerceal-a por disposições de caracter peculiar, que as 
desfavoreção, reduzindo-a!' a situação inferior ás das associações 
não religiosas; porque isto seria excluil-as do diTeito conwz2tm, 
que o art. 7'2, § :to, da Constituição peremptoriamente lhes garante. 

Ora, um dos meios mais poderosos de excluir do direito 
commum as associações religiosas é a desegualclacle no imposto 
entre essas e as demais associações. A auctoriclade, que, na Re
publica, dispuzesse do arbitrio de onerar com impostos excepcio
naes essas associações, exerceria de facto o poder de vexal-as, ele 
opprimil-as, de extinguil-as, ~mllificando assim, nãp só o direito 
commum da propriedade, que o pacto federal lhes assegura, como 
a propria liberdade de existencia e acção, que a faculdade tribu
taria, exercida prohibitivaniente, lhes supprimiria. Todo imposto 
discriminativo contra as aggremiações r eligiosas será uma infrac
çfj.o do direito commum, em que a prescripção constitucional as. 
investi o. 

Esta doutrina é obvia, nasce directa, manifesta e irrefraga-· 
velmente da lettra constitucional, com a qual está de accôrclo as
sim o seu espírito, como a sua historia. Nenhuma necessidade 
ha de auctorizal-a'l com actos de interpretação legislativa. Só por· 
um erro palmar, cuja origem se filia ás nossas antigas insti tui
ções, se tem vulgarizado a noçã•1 que torna dependentes da inter
ferencia r egulamentar do Congresso direitos expressamente fir
mados pela Constituição Republicana. Os actos elo Congresso po
dem ser inconstitucionaes. Pócle succeder que elle se desvie da 
Constituição, no interpretai-a. Si, deliberando sobre a sua intel
ligen.cia na especie vertente, a legislatura federal excluísse do di
reito commum, em materia de imposto, as corpol'ações religiosas, 
nem por isso a causa destas estaria vencida, O interprete SU}Jre
mo ela Constituição é o Poder Judiciario, e não o Legislativo. 
Deste r ecorre-se para aquelle. Daquelle não ha recurso a não ser 
para elle mesmo, em pontos de legalidade constitucional. 

Postas estas considerações, responderei aos quesitos formu
lados. 

I 

Não. A Constituição Federal aboliu radicalmente as leis ele 
mão-mo7'ta. 
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§ 469 

Abolidas as leis de amortização pelo preceito cons
titucional, as corporações religiosas ficam equiparadas. 
ás demais associações, sujei tas tão somente ás normas 
do direito civil applicaveis ás sociedades e ás pessoas. 
juriuicas em geral. (190) 

II 

Não. Nem 'a União mesma, quanto mais uma legislatura mu
nicipal, teria o direito de lançar taxas de excepção sobre a pro
priedade das corporações religiosas. O imposto em questão é in
constitucional e, portanto, incapaz de obrigar o constituinte. Este 
não póde ser constrangido ·a pagai-o. 

III 

Decretado o impbsto, as corporações, de quem a Municipali
dade o exigir, devem aguardar a execução fiscal, e ahi, em defe
za, allegarem o direito que lhes assiste. 

Se a sentença lhes fôr contraria, confirmada que seja em ul
tima instancia, dessa decisão hes tocará, para o Supremo Tribu
nal, o recurso da Constituição--art. 50, § 1.0 , A.• 

(190) A antiquissima legislação reinicola, transportada para 
o direito patrio, instituíra a tutéla elo poder publico sobre as. 
corporações ele mão-morta, tutéla que se traduzia por minuciosa. 
fiscalização acerca de tudo o que se referisse á economia de taes 
pessoas jurídicas. 

Pelo rigor das prescripções a que eram submettidas, distin
guiam-se entre as corporações de mão-morta, as ordens regula
res, tambem chamadas, comquanto impropriamente, ordens reli-· 
giosas. 

Sem prévia auctorização do governo não podiam ser funda
das, admittir noviços, fazer quaesquer contractos onerosos sobre
suas propriedades, adq túrir bens de raiz, e os bens desta natu
reza, que possuíssem, deviam ser convertidos em apolices intrans
feríveis da divid.l publica, no prazo de seis mezes, sob pena de 
commisso, salvo os destinados á edificação de egrejas, capellas, 
cemiterios extra-mnros, hospitaes, casas de instrucção e quaes
quer outros estabelecimentos publicos. 

Nem mesmo lhes era permittido permutar bens ele raiz por 
apolices sinão mediante licença do poder civil. 

Tal era o que dispunham, entre outros actos, as .provisões de 
2ü de Junho e ;!2 de Agosto ele 1768,a Lei de 9 de Dezembro de 1830, 
os Avisos de 19 de l\'Iaio de 1 õ5 e 18 de Fevereiro de 1862, a Lei 
de 28 de Novembro de 1849, o Decreto Legislativo n. 122õ, de 20· 
ele Agosto do JS!i4, e decreto n. 4453, de 12 de Janeiro ele 1870. 

De módo que, limitada no tempo a existencia de taes corpo
rações, pela prohibição do noviciado, e instituída a mais severa 
inspecção sobre a administração de seus bens, reverteria para a 
Nação, no decurso de um prazo mais ou menos dilatado, o pa-
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trimonio daquellas ordens, cuja ·successão seria por ella addida 
como herdeira de bens vag~s. 

Quanto ás outras corporações de mão-morta, deviam sub
metter seus compromissos á confirma_ção do poder civil; não 
podiam egualmente possuir immoveis por mais de seis mezes, 
sem licença elo governo, o qual somente a concedia em casos ex
pressos, quaes os ele serviço das pr.oprias corporações ou outro 
fim pio. 

Salvo estes casos, deviam os immoveis que possuíssem ser 
convertidos em apolices, condição a que estavam egualmente su
jeitos os bens que de futuro fossem aclquiridos.- Ord., liv. 2.0 , tit. 
18; Lei de 22 de Setembr9 de 1828, art. 2.0 , § 11; Acto Addicional, 
art. 10, § 10; Aviso ele 17 de Agosto de 18ti3; Lei n." ' 3ü9 ele 18 de 
Setembro de 184õ, art. 44; Decretos n. 1225, ele 20 ele Agosto. de 
1864, e n. 4453, de 12 de Janeiro de 1870. 
. · A inspecção do governo sobre essas pessoas jurídicas era 
ainda exercida por intermeclio do Juizo da Provedoria, ao qual 
competia fiscalizar a observa.ncia das leis em vigor quanto á 
posse dos bens, á eleição elas respectivas mesas, á execução dos 
compromissos, á administração dos estabelecimentos, á manuten
ção do culto, á arrecadação da renda e sua applicação, aos afo
I"amentos dos bens e quaesquer outros con tractos- Ord., liv. 1.0

, 

tits. 50 e 62; Decretos n. 834, de 2 ele Outubro de 1851; n. 2711, de 
19 de Dezembro de 18()0, e Decreto citado n. 4-153, de 12 de Janeiro 
de 1870.» 

Tal era, em seus lineamentos geraes, o caracter elas leis da 
amortização. Decr etada, porém, a separação da Egreja e do Es
tadq pelo Governo Provisorio, tornou-se de mister, que consoante 
.ao espirito desse acto, se afrouxasse quanto possível o rigor ela 
inspecção minuciosa elo poder publico sobre as corporações ele 
mão-morta, mantidos, entretanto, os limites postos pelas leis ci
tadas, nos precisos termos do art. 5.0 elo Decr. ele '7 ele Janeiro 
de umo. 

Em consequencia desse ultimo acto, firmou-se por varias de
-cisões do Ministerio do Interior, quanto ás corporações de mão
morta, em geral, o principio ele absoluta liberdade ele aggremia
.ção, conservada, porém, a interferencia do governo no tocante á 
.execução elas lei s ele\ amortização; e quanto ás ordens monasti
cas mantiverão-.;e os limites oriundos elo direito de successão 
sobre seus bens garantido pela nova lei civil e então pela Cons
tituição ·decretada pelo Governo Provisorio da Republica. 

M.as, posteriormente, a Constituição promulgada pelo Con
gresso Nacional a \!,b de Fevereiro ele 1891 dispoz no art. 72, § 
3.u, que-•Todos os indivíduos e confissões religiosas podem exer
.cer publica e livremente o seu culto, associando-se para esse fim 
.e adquirindo bens, observadas as disposições do direito commum. • 

E no § 24 do mesmo artigo : • E' garantido o livre exercício 
de qualquer profissão moral, intellectual e industrial.» 

Do confronto destas disposições res ulta que as leis de amor
tização forão revogadas em sua totalidade. Permittido livremen
te o ingresso em profissão religiosa; facultado ás associações de 
-qualquer natureza constituírem-se sem depenclenci:t do poder pu
blico, observadas tão somente as regras elo direito civil; extincto 
·O padroado e seus consectarios, cessou a tutéla que o Estado 
.exercia sobre taes pessoas jurídicas. Nem mesmo quanto ás or-
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CAPITULO XXX VI 

ORDENS n'ELIGIOSAS 

§ 470 

Sem prev ta auctorização do poder civil e bastando 
a licença da Sé Apostolica, podem ser fundadas ordens 
rdigiosas, sujeitas tão somente ás normas de direito 
eivil appli caveis e:'is soeieJades e ás pessoas juridicas em 
geral. (191) 

dens regulares é cabível a intervenção do Governo, pois que a 
successão eminente, que ao Estado competia sobre o patrimo
nio daquellas ordens, teria ficado adiada definitivamente, pela 
permissão do noviciado, garantido pelo art. 72, § 24, além de ha
ver-lhes assegurado a Constituição a plena liberdade sobre. seus 
bens. 

Esta intelligencia é ainda confirmada pt:>lo elemento historico, 
pois que da discussão havida no Congresso Nacional se deprehende 
qual o intuito do legislador quando consignando o § 3." do art. 
·r2 elo projecto ele Constituição, as expressões << observados os li
mites postos pelas leis ele mão-morta»; em segunda discussão 
foi approvada a emenda substitutiva que prevaleceu, «Observadas 
as disposições de direito commum»; sendo desta arte abolidas as 
leis de excepção, ficando as ditas corporações equiparadas ás de
mais associações, sujeitas tão somente ás normas elo direito civil 
applicaveis ás sociedades e ás pessoas jurídicas em geral. 

(Aviso do lVIimsterio dos Negocios do Interior, de 11 de De
zembro ele 1891, sendo ministro o illustrado jurisconsulto dr. José 
Hygino Duarte Pereira, actualmente ministro do Supremo Tribu
nal Federal, em resposta á representação dos Bispos das Dioce
ses do Rio ele Janeiro e Olinda, sobre o regimen legal dos bens 
das corporações de mão-morta em face dos princípios constitu
eionaes.) 

(191) E' mantida a liberdade de fazer cada um votos a Deus, 
de abraçar a vida religiosa, si esta lhe esta parecer mais commo
da ás exigencias intimas de sua alma, de associar-se para fins 
religiosos e moraes, sem nenhuns estorvos; não ha mais prohi
bição de novos conventos, de admissão de noviços uaciouaes ou 
extrangeiros e nem o confisco das propriedades religiosas. 

Outr'ora não se podia estabelecer ou fundar conventos e ad
mittir noviços sem licença do poder civil (Vide as Cartas Regias 
citadas por Borges Carneiro, vol. 1.0, § 75, pag. 293, nóta b, e Lei 
de 12 de Agosto de 1834, art. 10, § 10.) 

Estão revogadas todas as leis proh.ibitivas ele testar e ele sue
ceder, relativamente aos religiosos e religiosas, pois em face da 
lei civil não importa a profissão actnalmente a perda da vida 
civil e privação de direitos que dá a sociedade civil; pois si a 
profissão é renuncia ao seculo e á sociedade civil, não opéra 
effeitos temporaes desde que foi separada a Egreja do Estado, 
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cessando, portanto, todas as inhibições legaes impostas áquelles. 
que abraçaram o estado religioso. 

Serão o conventos os legítimos proprietarios dos bens adqui
ridos e deixados por seus religiosos ? 

T. de Freitas, Consolid. das L. L. Civis, arts. 991 e ü92, nóta 
54, diz que o são; mas os conventos nada adquirem a titulo de 
herança ou legado, só arrecadam quanto é seu, e de direito lhes 
pertence, como propriedade sua; pois que os religiosos, em vir
tude de suas regras, ainda que tenham quaesquer empregos fóra 
do claustro, nada adquirem, nem possuen1 em seu nome, e sim 
no dos conventos a que pertencem; sendo-lhes, apenas, permit
tido despender o strictamente necessario para sua subsistencia_ 
(Aviso de 5 ele Setembr o de 1839 e Ord. de 5 de Novembro 
de 1840.) 

lVIas, si pelo voto de pobreza os religiosos se privão de pro· 
priedade ou bens proprios e tudo que adquirem e possuem ad
quirem e possuem em nome dos conventos a que pertencem, po
derão testar ou ainda subsiste a prohibição dos religiosos pro-
fesses testarem? · 

Julgo que esse voto de pobreza não pôde operar eifeitos na 
sociedade civil, não podendo dar-se a privação de direitos de
propriedade sinão pelos módos de direito, e entre nós, actual
mente, bem diversamente elo Chile e outros paizes, não termina 
a personalidade, relativamente aos direitos de propriedade, pela 
morte civil, que é a profissão solemne, executada conforme as 
leis em instituto monastico reconhecido pela Egreja Catholica. 
(Consolid. das L. L. Civis, nóta 6." da Inti·oducção, 311 edição). 

Dir-se-á na sociedade civil se é livre de doar, de se con
vencionar adquirir para outrem; mas a doação de todos os bens 
é vedada, n ão é licita a convenção de se morrer civilmente, isto· 
é, nas relações com o Estado, ninguem podendo privar-se d.e sua 
inteira personalidade e da liberdade de testar do que é seu. (Ord., 
liv. 4.0

1 tit. 70, § 3.0 ) 

O voto de pobreza poderá ter effeitos no claustro e não fóra 
delle, perante o estadq civil, não reconhendo a lei civil a profis
são religiosa como módo de privação de direitos civis e por e1la· 
reputando-se OS diFeitos de sangu'e extinctos. 

Assim, ó religioso que tambem fâz voto de castidade, não está, 
impedido de ca>ar-se civilmente, porque o voto referido só o ads
tringe á obediencia ás regras espirituaes e canonicas ele seus con
ventos. 

A renuncia geral dos bens presentes e futuros, havidos e por 
haver, sem reserva de parte alguma de bens, importa a morte 
da personalidade na sociedade civil, relativamente ao complemen" 
to della, que é a propriedade, e as leis não perrnittem o suicídio. 

A lei respeita o direito do individuo de isolar-se da socieda
de, fazer votos nas cornmunidades para fins moraes e religiosos; 
mas não permitte a fa:lta de subordinação ao direito comrn.um, 
não vendo a lei civil no religioso aquelle que renuncia volunta
riamente a sociedade civil pela profissão religiosa; mas, sim, nelle 
um particular, suje ito ás suas determinações e revogadas as dis
posições civis legaes tendo por motivo o caracter religioso do 
individuo. 

Borges Carneiro diz, no § tl3 do 1.0 volume de Direito Civil : 
tudo que o religioso professo adquire por seu trabalho, doação 
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§ 471 

As ordens religiosas podem celebrar contractos one
rosos e fazer alienação de seus bens, sem qnc pre
ceda licença do Govemo, exig·ida pe la .Lei de 9 dE' De-· 
zembro de 1830, Decreto n . 655, de 28 Nw;em bro de 1864, 
art . 8.", e Decreto n. 4453, ele 1870,_ art. 23, na f6rma elo
artigo 7'4, § 3. 0

, da Constituição Federttí. (Sentença clo
Supr. Trib. Federal, de 19 de Outubro de' 1896- Dir·eito,. 
vol. LXXVI, n. 4, pags. 484 a 500.} (192) 

ele amigos, ou por outro quaJquer titulo, se incorpora logo no
convento para uso e utilidade commum, pois o r eligioso é inca
paz de todo o domínio ·e posse. 

Ora, actualmente, a profissão não é modo legal de privação
ele' domínio e pósse.· 

(192) Tendo a Constituição Política da Republica mandado
vigorar somente as leis do antigo regimen no que explícita ou 
implicitamente n ão fôr contrario ao regimen do Governo por ella . 
firmado e aos princípios que c0nsagra; decorrendo do artigo 72,. 
§ 3, ela citada Constituição «plena capacidade civil das associa-
ções religiosas e equiparadas a quaesquer outras de ordem pri-
vada pal·a se regerem pelo clü·eito commum», estão, portanto, 
abolidas as leis d~ amortização, e entre estas a ele 9 de Dezem
bro ele 1 30, que declara de nenhum effeito os contractos onero-
sos e as alienações pelas ordens regulares,sem preceder expressa 
licença do Governo, e sem vigor estão os Avisos ele J 3 e 31 ele 
Março de 181)1 (como expressamente o declarà o Aviso do Minis-
teria elos Negocios da Justiça, de 31 de DezembL'O do mesmo. 
anuo). · , . ' 

Os Avisos citados, de Março, firmados pelo barão de Luce~a, . 
declararam em pleno vigor .a lei de 1830, os quaes não entendialll -' 
estar revogada pelo art. 12, § 3, da Constituição Politica Federal,. 
emq uanto este nã'b se traduzisse em lei ordinaria. 

A doutr ina contida nestes Av isos excitou grande disputa na 
imprensa, no «J ornal elo Cornmercio», nella intervindo em defesa 
do Governo o «Diario Officiah. 

Clamou-se que era h1comprehensivel a tutéla que o Estado 
ainda se julgava no direito ele impôr á Egreja, posto que as duas 
sociedades estivessem separadas e distinctas. 

O Governo fez sentir que o seu fim era acautelar os proprios 
interesses da Nação, cuja fiscalização e clefeza lhe incumbia; que 
a Fazenda Nacional era iiltGressacla na (jonservação dos bens das . 
ordens regulares, ele que são estas rnéras administradoras, e que 
se se hão de devolver ao domínio nacional quando ellas, por qual- 
quer fórma, deixarem ele· existir, direito ele r eversão fundado na 
legislação anterior e que se havia de liquidar antes · de entrar a 
Egreja, ora separada elo Estado, na pósse do que II1e houvesse
de pertencer. Era, segmido se disse, a partilha do extincto casal. 

Dizia mais o Governo que se devia cohibir a delapidação do 
patrimonio das ordens religiosas por via de vendas simuladas e, 
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.fraudulentas, com a occultação dos verdadeiros preços, com vio
lação do Decreto n. 655, cb 28 de Novembro de 1849. 

Esses Avisos do barão ele Lucena com taes motivos foram 
arguidos de inconstitucionaes em face do art. 72, ·§ 3.0, da Consti
tuição Política Federal, não dependente de lei ordinaria, pois a 
todos os individuas e confissões religiosas foi reconhecido o di
reito de poder exercer publica e livremente o seu culto, associan
do-se para esse fim e adquirindo bens, observadas as disposições 
de direito commum, abolidos os limites impostos pelas leis de 
.amortização, tendo sido ;mppri'micla no Congresso Legislativo essa 
limitação, manifestando-se o legislador pela livre e plena proprie
·clade das sociedades religiosas. 

Retorquiu-se que a disposição constitucional se limitava a 
tornar livre para as associações religiosas a acquisição, não a ad
ministração e alienação ele bens; que não havia equivalencia entre 
.a capacidade jurídica para adquirir ·bens e a capacidade para os 
,gerir e alienar; que a Constituição não consagrou a plena liber
·dade para as associações religiosas de regerem o seu patrimonio; 
·que limitou-se a conferir-lhes a livre acquisição dos bens, quando, 
pelo direito anterior, só podiam adquirir com auctorização do 
poder legislativo. · 

Afinal, o Governo, para dar uma próva ele sua -isenção ele 
animo e ele nenhuma preoccupação contra a Egteja, resolveu in
·cumbir a uma commissão o estudo ela questão, encarregando-a 
·de apresentar um projecto de lei regulando a capacidade civil 
·das associações religiosas e providenciando para a liquidação elo 
passado, sem perder de vista os legitimas interesses da Nação, 
tanto no passado como no futuro, e sem prejuízo da inteira li
berdade de consciencia, e nomeou o conselheiro Paulino José 
Soares de Souza como presidente, dando instrucções em Aviso de 
12 de Maio de 1891. 

Succedendo ao barão de Lucena, veio o ministro Hygino re
vogar os citados Avisos de seu antecessor e afinal veiu a lei n. 
173, de 10 de Setembro de 1893, regular a organização das asso
·Ciações que se fundarem para fins religiosos, moraes, scientificos, 
.artísticos, políticos ou de simples recreio, nos termos do art. 72, 
§ 3.o, ela Constituição. 

Julgadas abolidas as leis ele amortização e triumphando o 
principio constitucional. a Egreja, considerando os bens elas or~ 
dens religiosas, pela propria natureza de seus fins, como se ex
primiu o Internuncio Apostolico, em 24 de Novembro de 1891, em 
·carta ao Ministro do Exterior, um patrimonio sagrado exclusiva
mente da Egreja Catholica, do qual as ordens são simples aclmi
JÜstracloras, debaixo da suprema direcção elo chefe ela mesma 
Egreja, o Summo Pontífice Romano, em quem reside o poder su
premo do regimen e administração dos bens ela Egreja universal. 
entende que nenhuma ordem, seja mesmo legima·mente adminis
trada, sem excepção alguma, póde alienar, permutar, hypothecar, 
fazer emprestimos, contrahir dividas, transformar propriedade 
alguma de certo valor, movel ou immovel, administrada por 
ellas, sem uma licença que tenha por fim acautelar o sagrado pa
-trimonio, expressa por escripto pelo mesmo chefe supremo ela 
Egreja, representado no Brazil pelo Int~rnuncio Apostolicu, mu
Jlido para esse fim de poderes espe!1iaes. 
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Nessa carta se contesta o direito de reversão dos bens dasc 
ordens religiosas á União. Nella se declara que as ordens reli
giosas das mulheres, estando debaixo da immecliata jurisdicção· 
dos Bispos, são por elles legitimamente administradas; e que · 
quanto ás ordens religiosas de homens, a Santa Sé, visto o es-· 
tado de decadencia em que ellas tinham callido em consequencia 
da prohibição de receber noviços, submetteu os religiosos do · 
Brazil, com o decreto de 27 ele Março de 1886, á jurisdição dos 
respectivos Bispos, aos quaes deviam elles prester contas da sua. 
administração. (Vide «Diario Officah da União, de l3 de Maio 
de 1891). 

Em S. Paulo foi assumpto de polemica a vacancia dos bens 
dos conventos, em 1892, assim nos recordamos da denuncia dada· 
pelo erudito e illustrado advogado doutor José Fernandes Coelho 
ao Procurador da Republica, relativamente á vacancia dos bens. 
da extincta primeira Ordem Franciscana, nessa denuncia com ba
tendo o Decreto da Curia Romana, de 28 de Novembro de 18. 1,. 
e circulares dos Bispos do Estado de S. Paulo e Rio de Janeiro, . 
determinando que as ordens monasticas, ordf\ns terceiras, irman
dades e confrarias ficassem de então em diante subordinadas, . 
não só quanto ao espiritual, bem como quanto ao regime1i de 
bens, ao direito canonico, decreto esse que tem a mesma data do 
Aviso expedido pelo !Vlinisterio dos Negocias da Fazenda ao Juiz 
Seccional do Maranhão, a respeito da vacanuia de um convento. 
da Ordem Carmelitana nesse Estado, determinando o ministro 
que, decididos os embargos ao sequestro dos bens do convimto, . 
se promovesse as eleligencias afim de ser a fazenda publica ímmit
ticla na posse delles e para se poder inscrevel-os entre os proprios 
nacionaes. 

Esse distinc.to advogado, na Jenuncia, combateu a necessidade 
da licença ela curia romana p:1.ra a alienação de bens das associa-
ções religiosas que têm o direito livre de associação e, eomo pes-
soas j uridícas, seus representantes, que não o Bispo que se arroga 
o direito ele aclminis trador dos conventos. 

O Procurador Seccional da Republica, no Estado, dr. Ernesto 
Ramos, dirigiu-se a juizo, em J9 de Janeiro de 1892, e requereu 
perante o Juiz seccional que, com o fim ele acautelar os · direitos . 
da fazenda nacional, fossem intimados os tabelliães residentes na 
capital e outras localidades para que não lavrassem escriptm·as 
ele vendas, doações, aforamentos ou quaesquer eontractos, relati
vos aos bens dos co nventos, em que figurem o Bispo ou qual
quer visitador apostolico, por não serem otgãos das pessoas ju
rídicas: ordens monasticas; e que, tomad0 por termo o protesto 
pela nul.lidade de qualquer acto ela gestão administrativa cios in- · 
dicados e outros que nesse caracter conseguissem praticar com 
acquiescencia dos regulares responsaveis até a extincção da pes
soa jurídica, pela morte do ultimo delles, fossem intimados o 
Bispo, Revd. D. Lino, e os reguiares que occupavam os conventos .. 

O Bispo de S. Paulo contraprotestou sustentando que os con-· 
ventos estão sob sua auctoridade e suprema admillistração quan .. 
to aos bens. · 

A lei n. 173, de 16 de Setembro de 1893, veiu firmar a dou
trina geralmente recebida de que a personificação civil é um 
li ttributo que só o poder soberano tem a faculdade de conferir a 
uma instituição ou corporação, mesmo que religiosa o seja ou. 
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para fins 1·eligiosos; que o compromisso ou os estatutos são o 
titulo civil probatorio da existencia da individualidade jurídica, 
uma vez inscriptos no registro civil m·eaelo, nelle se declarando 
qual o orgão representante na viela civil, em juir.o ou fóra clelle, 
e firmado o direito da União aos bens vagos elos conventos e 
mais associações religiosas, perdendo todos os seus membros, nos 
termos elos arts. 10, §§ J e 1~, da citada lei. (Vide Avisos do i\Iinis
terio dos Negocias do Exterior, de 22 de Agosto de 1891 ; Direito, 
vol. 66, n. 4, pag. 65::! ; de 26 de Novembro do mesmo anno; Direito, 
vol. ~9, n. 3, pag. 525 ; de 11 de Dezembro do mesmo anuo; Di
l'eito, vol. 58, n. 4., pag. ()42.) 

Transcrevemos os seguintes actos officiaes, para serem apre
ciados na integra : 

Ministerio dos Negocias da Justiça- 2.n secção.- Rio de Ja
neiro, 31 de Março de 18f.ll. 

No intuito de cohibir abusos que chegam ao meu conheci
mento e de acautelar os altos interesses que a lei tratou ele res
guardar, declaro-vos que, estando em pleno vigor a lei Cle 8 de 
Dezembro de 1830, a qual não se entende r evogada pelo preceito 
do art. 72, § 3.0, da Constituição, emquanto este não se . traduzir 
em lei ordinaria, cumpre que façais saber aos tabelliães ele notas 
desta capital que não podem lavrar escripturas de bens moveis, 
immoveis e semoventes do patrimonio das ordens regulares, sem 
exhibição de expressa licença do governo, na fórma do artigo 
unico da lei citada, ó que se lhes recommenda sob pena ele sua 
imm ediata r esponsabilidade, além da ele nullielade dos coutractos. 
-Ba1·ão ele Lucena.-Sr. presidente elo Triblmal Civil e CriminaL 

Ministerio dos Negocias da Justiça.-2." secção.- Rio ele Ja
neiro, fJ ele Abril de lSfJL 

Sr. ministro.- Para regular o exercício ela fiscalização que 
ao governo compete acerca dos bens elas ordens regulares, tor
na-se necessario que se digneis ouvir ao Internuncio Apostolico, 
·o qual, como legitimo e reconhecido representante do chefe ela 
Egreja catholica, o Summo Pontífice Romano, informe ao Governo · 
por esse ministerio qual a actual organização de cada uma das 
corporações religiosas existentes nesta Republica, si estão sendo 
legitimamente administradas, e si na administração elos lJ ens elas 
referidas corporações se têm observado as leis elo paiz.- Banio 
de Lucena. 

Damos em seguida a traelucção da resposta dada pelo Revel. 
lnternuncio Apostolico ao Governo, acerca das informações que 
pelo Ministerio da Justiça, por intermeclio elo das Relações Exte
rim·es, lhe foram solicitadas relativamente á constituição e actos 
das Ordens religiosas 110 nrazil. 

Cópia-Traducção da resposta ao Sr. Ministro do Exterior. 
--Petropolis, 24 de Abril de 1891. 

:::lr. Miuistro.- Conformando-me ao desejo ele V. Exc., expres
so em officio de 15 elo corrente, sob n. 182~ , tendente, elevo e que
ro suppor, em conservar a Egreja do Brazil, a quem foram para 
fins pios doados os bens administrados pelas Ordens religiosas, 
esplencliclo momtmento da ca1·idade, piedade e gener·osidade do 
povo Brasilei1·o, tenho a honra de responder aos dous quesitos 
no mesmo officio propostos. 

1.0 Si a nrganizal)ão actual de cada uma elas corporações re
ligiosas, existentes na Republica, é regular? 
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Respondo- A actual organização elas Ordens religiosas,· exis
tentes na Republica, não é conforme ás respectivas r egras e cons
tituições, j :í pela continua diminuição do seu pessoal, que a pro
hibição elo noviciado no passado regimen impediu até aqui ele 
renovar, já por se haverem frustado as muitas tentativas de r e
fórma feitas pelos Delegados Apostolices, desde os primeiros 
annos cl.a i~1dep endencia do Brazil. 

Est!l falta do pessoal sufficiente, impossibilitando as eleições 
regulares para os cargos das Ordens, já se fazia se11tir depois 
do anuo de 1830, sendo desde então necessario que eril nome da 
Santa Sé se sanassem as irregularidades pela intervenção da Nun
ciatura Apostolica, cuja competencia era (nem podia deixar de ser) 
reconhecida pelo Govemo. 

Quanto ás reformas, nunca puderam ser effectuadas, apezar 
da boa vontade da Santa Sé, por embaraços supervenientes da 
dependencia em que essas Ordens r eligiosas se acllavam do Go
Yerno civil; refórmas essas, entretanto, cuja necessidade o proprio 
Governo tinha já declarado necessarias desde muito tempo. 

A Congregação Benedictina Brazileira, faltando-lhe tam bem 
membros su.f:J'icientes para poder-se reger hierarchicamente, teve 
Jlecessiclade, já por duas vezes, ele uma dispensa extraordinai'ía elo 
Summo Pontífice. 

2." Si estão sendo a!lmninistraclas conforme as suas respe
ctivas constituições ? 

Respondo- As Ordens Religiosas ele mulheres. es tando de 
debaixo da immediata jurisdicção dos Bispos, são por elles legi
timamente administradas. 

Quanto ás Ordens religiosas de homens a Santa Sé visto o 
estado ele decadeilCia em que ellas tinham cahiclo em consequen
cia da prohibição de receber noviços, e por isso, não podendo 
reger-se confoJ.'me as suas respectivas regras, e com os privile
gias ele exempção concedidos aos regulares pelas Bulias Aposto
licas, submetteu os religiosos elo Brazil, com decreto ela 27 de 
março de 188(), á jurisdicção dos respectivos Bispos, aos quaes 
por conseguinte deviam elles prestar contas ela sua administra
ção. A Província Carmelitana Fluminense tem desde muito tempo 
um Visltador Apostolico nomeado pela Internunciatura e r econhe
-cido officialmente pelo governo para os actos administrativos. 

Os bens elas Ordens Religiosas, constitlúndo pela propria na
tureza ele seus fins um patriruonio sagrado exclusivamente da 
Egreja Catholica, do qual as Ordens são simples administrado
ras debaixo da suprema direcção elo Chefe ela mesma Egreja, o 
Summo Pontífice Romano, em Quem reside o poder supremo do 
1·egjmen e da administração dos bens ela Egreja universal, ne
nhuma Ordem, seja mesmo legitimamente administrada, sem ex
·Cepção alguma, pócle alienar, permutar, hypotllecal', fazer empres
timosL contrahir dividas, transformar propriedade alguma de cer
to valor, move!' ou lmmovel administradas por ellas, sem uma 
Jicença (como já foi declarado por ümumeras decisões ela Santa 
Sé) que ten~a por fim acautelar o sagrado patrimonio, expressa 
por escripto pelo p1esmo Chefe Supremo da Egreja, representado 
no Brazil lia pessoa do Intemuncio Apostolico, reconhecido sem
pre pelo Governo nos actos _administrativos das mesmas Ordens 
e munido para esse fim p.elo Papa de poderes especiaes. E aquel
les membros das Ordens e qualquer outra pessoa, que procedes~ 
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sem em conteario, além de fazerem um acto nullo juxta jus cons
titutum, incorrem em penas canonicas severíssimas, estabelecidas 
pela Egreja para taes crimes. E o Governo de um Estado (ainda 
que separado da Egreja), que, não com o fim de devolver ao 
Es tado, mais tarde e em occasião dada, bens que foram pelos 
fieis tão piedosa e generosamente dados á Egreja e confiados em 
deposito ás Ordens religiosas, a titulo oneroso, mas com o fim 
de entregai-os nas mãos no verdadeiro proprietario, que é a mes
ma Egreja, manda ouvir ao Supremo Chefe hierarchico das Or
dens religiosas na pessoa de seu legitimo representante, o Inter
nuncio Apostolico, para conhecer o sujeito da pessoa jurídica que 
administra os bens, e para saber si elle preenche as condições eco
nomicas necessarias á validade dos actos de sua administração, 
cumpre um dever, qual é o de tutelar os direitos sagr ados dos 
subditos que fazem parte da Egreja e aos q uaes elle civilmente 
governa. 

Confere com a traducção enviada pela Internunciatura conl 
a nota de 24 de Abril de 1801. - EspinheiTa. 

Conforme.- Germano de Ba?Tos. 
Cópia-Traducção da carta ao Sr. Ministro do Exterior. 
Petropolis, 2-! de Abril de 1891. 
Sr. ministro.- Com carta desta mesma data tenho a honra de 

responder aos dous quesitos de V. Exc. sobre a organização e 
administração das corporações religiosas existentes na Republica. 

Esta audiencia do Internuncio Apostolico, legitimo e r econhe
cido representante do Chefe da Egreja Catholica, o Summo Pon
tífice Romano, por parte do Governo, no momento em que gran
des reclamações têm-se levantado, em quasi toda a imprensa, con
tra a competencia do Governo nes te assumpto, me faz crer que 
ella leva em mira um a solução satisfactoria, perfeitamente de ac
cm·do com o actual r egimen de plena liberdade para a conscien
cia religiosa. 

Este regímen, que, separando elo E stado a Egreja, creou para 
as Ordens religiosas uma nova condição jurídica, explicitamen
te declarada na Constituição ela Republica, deve necessariamente 
ter como revogadas todas as anteriores leis esp eciaes que pre
suppunham a vigencia do regimen ela união do Estado e ela 
Egreja. · 

Sujeitas, como as mais associações, ás disposições do direito 
commum, no que toda ás r elações de ordem civil, em tudo o mais, 
como corporações religiosas, ficam as Ordens Regulares subordi
nadas mlicamente ás leis canonicas, que as COJlstituem entidades 
religiosas com sua fórma propria. Seu patrimonio, formado pela 
liberalidade dos fieis, que o doaram para fins pios a essas cor
porações, emquanto religiosas, acha-se pela propria natureza de 
seus fins, sob a dependencia do Romano Pontífice, em Quem re
side o poder supremo do regimen e da administração dos bens 
ecclesiasticos. 

Assim é que, de accordo com este · elementar principio, não 
podem ' as ditas corporações alienar validamente seus bens immo
veis e moveis de certo valor sem a competente licença do Sum
mo ·Pontífice. 

Sendo esta a doutrina vigente da Egreja Catholica, eu devG 
entender que o exercício da fiscalisação por parte do Govenw so
bre os bens das Ordens--religiosas é regular somente ellt-· q U!lll te 

t ',·,., 
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se propõe de conhecer qual seja no paiz o sujeito da pessoa ju
rídica que administra esses bens, e se realisa as condições cons
titutivas ele sua ordem, para a validade dos actos de sua adminis
tração. Nesta verificação por parte do Governo eu devo ver um 
meio para o Governo tornar effectivas as gar antias constitucionaes 
concedidas, que reconhecem na communhão catholica, bem como 
nas outras confissões religiosas o livre direito de associação e de 
acquisição de bens. 

Assim comprehendenclo os intuitos elas perguntas ele V. Exc· 
na carta ele 15 do corrente, confiando na lealdade do Governo, 
que não pensará cer tamente em traduzir na pratica as disposi
ções con stitucionaes por meio ele leis anteriores, que lhe são an
tinomicas, é que eu entendi satisfazer ao desejo de V. Exc. 

Para informar detalhadam ente sobre a organização de cada 
um a elas corporações religiosas existentes nesta Republica, eu 
precisaria ele largo tempo que agora mr. falta . Entretanto as in
form ações que eu dei a V. Exc. j ulgo sejam sufficientes ao Go
v0rno, ao qual ninguem negará o direito el e impedir os contra-· 
ctos evidentemente nullos e gravemente prejudiciaes nos tercei
ros, como evidentemente nullas são todas as alienações ele bens. 
das Ordens Religiosas, sem expressa licença da Santa Eé, e ele
mais em gravíssimo prejuízo do povo catholico, a cuj o fa vor fo
r am esses bens doados. 

Consta-me que vendas for ::m feitas sem licença da Santa Sé 
e que estão inquinadas de nul'liclade, · por incapacidade jurídica 
dos vendedores para semelhantes contractos, que escapam á al
çada de administrador es subalternos, que são as ditas Ordens. 

Eu estou convencido que o Governo da Republica teria exer
cido toda a sua fiscalização sobre os contractos, si declarasse que, 
essas Ordens Religiosas todas, existentes na Republica, como sim
ples administradores subalternos que são, não podem alienar cou-· 
sa alguma validamente, perante as leis civis, sem a licença do· 
Chefe da Egreja Catholica, o Summo P ontífice Romano, em Quem 
reside, sem contestação, como no Cllef'e Supremo ela grande as
sociação universal ele todos os fieis, o poder absoluto do r egi
men e da administração desses bens, todos pertencentes á mesma 
associação, da qual as Ordens Religiosas são partes. 

Dest'arte ficaria respeitaó.a a plena liberdade ela Egreja, em 
ordem a seus bens, acautelados os interesses publicas relativos 
á validade elos con tractos e garantidos os direitos de terceiros, 
que não elevem ser privados nem dos bens temporaes, assim co
mo elos bens espirituaes que tiveram em vista fazer-lhes os doa
dores desses bens. 

Confere com a traducção enviada pela Internunciatura com 
a sua cal· ta ele 24 ele Abril ele l f!/Jl.-EspinheiTa. 

Sobre este importante assum pto r esolveu o Sr. Ministro ela 
Justiça acloptar medida radical, qual a n omeação de uma commis
são que elabore um proj ecto de lei estabelecendo claro e comple
to o regimen civil das associações r eligiosas e providenciando. 
para a liquidação do regim en preexistente, ele modo a salvar os in
teresses que nelle possa ter a União. 

Eis o aviso dirigido a cada um elos membros da commissão, 
composta dos Srs. Drs. José Avelino do Amaral Gurgel, Francisco 
Coelho Duarte Badaró e Antonio Pedro de Alencastro Araujo: 

Leis da Provedoria 29 
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Ministerio dos Negocios da Justiça.-2." Recção.-Rio de Janei
m, 12 de Maio de 1891. 

Convindo estabelecer claramente o regimen civil das associa
·ções religiosas ele qualquer especie, egrejas, ordens religiosas, 
·COnfrarias, irmandades, misericordias, hospitaes, etc., attenclendo 
.aos meios de vida e desenvolvimento necessarios a taes cOl·pora
·ções, sem perder de vista a suprema fiscalização que á União 
deve competir a bem da ordem civil e de seus proprios e imme
diatos interesses na percepção de impostos pela transmissão de 
propriedade, harmonizando-se o preceito do ar t. 72, § 3.•, da Cons
tituição com as leis de restricção do direito commum, quer pa
trios, quer estrangeiros, no tocante á aquisição e alienação dos 
bens de taes associações; e, seja qual fôr o novo regimen, con
-vindo liquidar o preexistente, annullando-se as alienações feitas 
pelas ordens religiosas sem a necessaria licença do Governo, e 
devolvendo-se á Fazenda Nacional os bens das ordens que, por 
qualquer fórma, deixassem ou devessem deixar de existir: resol
vi nomear uma commissão composta de vós e dos Drs. José Ave
lino do Amaral Gnrgel e Antonio Pedro de Alencastro Araujo, 
que apresente, com a possível brevidade, um projecto de lei re
gulando o objecto exposto, em todas as suas relações, já provi
denciando para o futuro, já estatuindo regras para as acções a 
intentar por parte ela Fazenda Nacional relativamente aos factos 
anteriores, salvo o caso de prescripçào, segundo as leis em vigor. 

Confio ele vossas luzes e patriotismo que acceitareis e condi
gnamente desempenhareis a commissão que vos é dada, e áqual 
o Governo liga subida importancia, pelo muito que interessa ao 
bem publico e á ordem social.-BaTão de Lucena.- Sr. Conse
lheiro Paulino José Soares de Souza. 

JVIINIS'l'ERIO DA JUSTIÇA 

Ministerio dos Negocios ela Justiça- Rio ele Janeiro, 11 de De
zembro de 1891. 

Havendo a Constituição, no art. 83, mandado vigorar somen
te as leis elo antigo regimen no que explícita e implicitamente 
não fôr contrario ao ystema de governo por ella firmado e aos 
princípios que consagra; 

Decorrendo do art. 72 da mesma Constituição a plena capa
cidade civil das associaçóes religiosas, equiparadas a qualquer 
outra de ordem privada para se regerem pelo direito commum; 

Abolidas, pois, pelo preceito constitucional, as leis de amorti
zação, e, entre estas, a ele 9 de Dezembro de 1830, que declara 
nullos e de nenhum effeito os contractos onerosos e alienações 
feitas pelas ordens regulares, sem preceder expressa licença do 
Governo: 

Declaro revogados, por contrarias á Constituição, os avisos 
ele 13 ele Março do corrente anno, expedidos por um dos meus 
antecessores aos governadores ele Pernambuco e Minas Geraes, e 
o aviso circular ele 31 do mesmo mez.-José Hygino Dua1·te Pe
?'eÍ?'a. 

Ministerio elos Negocios do 1nterior.- l.n secção.- Rio ele Ja
neiro, 11 ele Dezembro de 1891. 

Aos Revdms. Srs. Bispos das Dioceses do Rio de Janeiro e 
de Olincla. 
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Tendo o Governo Federal ponderado o assumpto da repre
sentação de 5 de Setembro ultimo, que lhe foi apresentada por 

VV. EExc. Revmas., sobre o regimen legal dos bens das cm·pora
·ÇÕes de mão morta, em face dos princípios constitucionaes, o Sr. 
Vice-Presidente da Republica auctoriza-rne a responder a VV. EEx. 
Revmas., explicando os pontos sobre que versou o supram encio
nado docum ento. 

O Governo reconhece a posição correcta que o episcopado 
brazileiro assumiu por occasião de proclamar-se 9 novo systema 
polí tico, e não esquecerá os serviços que o clero prestou ao paiz 
mantendo-se estranho ao mo~imento revolucionaria e guardando 
o resultado elos acontecimentos. 

A revolução proclamara o r egimen federativo, e como conse
quencia logica das instituições democratas, essenrial foi a sepa
ração ela Egreja e elo Estado, o que se verificou pelo Decreto n. 
117 A, de 7 ele Janeiro de I8!JO, medida sabiamente adaptada no 
intuito de eliminar os effeitos resultantes do possível enfeuda
mento da curia romana ao poder civil ou vice versa. 

Nada obstante, VV. EExc. Revmas. accusaram o Governo de 
pretenções illegitimas, e, embora resignados diante do principio 
constitucional, increparam-no de r etardatario, allegaram a sobre
vivencia do regalisrno, e, indicando diversos factos para demons
trar que se premeclitavã attentados contra os bens ecclesiasticos, 
}JOr fii:n especialisaram o Aviso ele 26 de Agosto ultimo, do Mi
nisterio do Interior ao ela Fazenda, relativo á vacancia dos bens 
da Ordem Carmelitana do Maranhão e sua incorporação aos pro
prios nacionaes. As razôes, porém, produzidas por VV. EExc. 
Revmas. carecem de fundamento jurídico neste particular, bastan
do uma ligeira narração dos antecedentes para convencermo-nos 
d e sua inconsistenc.ia. 

Entretanto, antes de tratar da hypothese concernente á Or
dem mencionada, cabe-me expor o pensamento do Governo no 
tocante ao regimen legal elas corporações ele mão morta, em ge
ral, e das ordens regulares em face do preceito constitucional. 

Para maior clarez::~, transcreverei elo relataria de um dos 
meus antecessores a synthetica exposi\âO que fez sobre o as
sumpto : 

«A antiquissima legislação reinicola, transplantada para o di
r eito pratico, instituíra a tutela do poder publico sobre as corpo
rações de mão morla, tu tela que se traduzia por minuciosa fis
calização acerca ele tudo o que se referisse á economia ele taes 
p essoas jur ídicas. 

«Pel:.J rigor das prescripções a que eram submettidas, distin
guem-se entre as corporações de mão morta as ordens regulares, 
tambem chamadas, comquanto impropriamente, ordens religiosas, 

«Sem prévia auctorização do Governo não podiam ser funda
das, admittir noviços, fazer quaesquer contractos onerosos sobre 
suas propriedades, adquirir bens de raiz, e os bens desta natu
reza que possuíssem deviam ser convertidos em apolices intrans
feríveis ela divida publica no prazo de seis me~es, sob pena de 
commisso, salvo os destinados á edificação de egrejas, capellas 
cemiterios extramuros, hospitaes, casas de instrucção e quaesque~ 
outros estabelecimentos publicas. Nem mesmo lhe era permitti
do realizar a permuta dos bens de raiz por apolices sinão, me
diante licença do poder civil. Tal era o que dispunham, entre ou-
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tros actos, as Provisões ele 26 ele Junho e 22 ele Agosto de 1768r 
a Lei ele 9 de Dezembro de 1830, os Avisos de 19 de Maio de-
1855 e 18 de Fevereiro de 1862, a Lei de 28 de Novembro de 18±9, 
o Decreto Legislativo n. 1225, ele 20 ele Agosto ele 18fi4, e o De
creto 11. 4453, ele 12 de Jémeiro de 1870. 

· De modo que, limitada no tempo a existencia ele taes corpo-
rações pela prohibição do noviciado, e ins tituída a mais severa 
inspeccão sobre a aclministracção elos seus bens, reverteria para 
o Estado, no decurso de um prazo mais ou menos dilatado, O· 
patrimonio daquellas ordens, cuja successão seria por elle ::telcli
da como herdeiro elos bens vagos. 

• Quan to ás outras corporaçõees ele mão morta, deviam sub-· 
metter seus compromissos á confirmação do poder civil; não po
diam egualmente possuir immoveis por mais ele seis mezes sem a 
licença do Governo, o qual sómen te a concedia em casos expr es
sos, quaes os de serviço da propria corporação ou outro fim pio. 
Salvo estes casos, deviam os immoveis que possuíssem ser con
vertidos em apolices, condição a que es tavam egualm ente sujei-
tos os bens que de futuro fossem adquiridos. (Ord., liv. 2.0 , tit. 
18; Lei de 2:2 de Setembro de 1828, art. 2.u, § 11 ; Acto aclclicional, 
art. 10, § 10; Aviso de 11 de Agosto de 1863 ; Lei de 18 de Setem
bro de 1845, art. ,14 ; Decretos ns. 122:5, de 20 ele Agosto de 1864, 
e n. 4453, de 1:2 de J aneiro de 1870.) 

•A inspecção elo Governo sobr e essas pessoas jurídicas era 
ainda exer cida por intermedio do Juizo ela Provedoria,· ao qual 
competia fiscalizar a observancia das leis em vigor quanto á posse 
do bens, á eleição elas respectivas mesas, á execução dos compro
missos, á admirústração dos estabelecimentos, á manutenção do 
culto, á arrecadação da r enda e sua applicação, aos aforamentos 
dos bens e quaesquer outros contractos. (Ord., liv. 1.0 , tits. 50 e 
62; Decreto n. 834, ele 2 de Outubro de 1851; Dereto n. 271 1, de· 
19 de Dezembr::> de 1860, e Decr eto citado n. J-153, de 17 de Janei
ro de 1870. >> ) 

Tal era, em seus lineamentos geraes, o cara c ter das leis de 
amortização. Decretada, porém, a separação da Egreja e do Es
tado, pelo Governo J>rovisorio, tornou-se el e mister que, consoan
te ao espírito deste acto, se afrouxasse o quanto possível o rigor 
da inspecção minuciosa do poder publico sobre as corporações 
de mão morta, mantidos, entretanto, os limites postos pelas leis 
citadas, nos precisos termos elo art. 3.0 do Decreto ele 7 Janeiro 
de 1890. 

Em consequencia desse ultimo acto, firmou-se por varias de
cisões do Ministerio do Interior, quanto ás corporações de mão 
morta, em geral, o principio de absoluta liberdade de aggremia
ção, conservada, porém, a interferencia do Governo no tocante á 
execução das leis de amortização ; e quanto ás ordens monasti
cas mantiveram-se os limites oriundos do direito de successão 
sobre seus bens garantidos pela nova legislação civil, e então pela 
Constituição decretada pelo Governo Provisorio da Republica. 

Mas, posteriormente, a Constituição promulgada pelo Con
gresso Nacional, a 24 de Fevereiro do corrente anuo, dispoz no 
72, § 3.0 , que-•Todos os indivíduos e confissões r eligiosas podem 
exercer publica e livremente o seu culto, associando-se para esse 
fim e adquirindo bens, observadas as disposições do direito com
mum.• 



E no § 24 elo mesmo artigo : «E' garantido o livre exercício 
·de qualquer pr ofissão moral, intellectual e industrial. 

Do confr onto destas disposições resulta que as leis ele amor
·t ização foram revogadas em sua totalidade. Permittido livremen
te o ingresso em profissões r eligiosas; facultado ás associações 
de qualquer natureza constituírem-se sem dependencia do poder 
publico, observadas tão somente as regras do direito civil · e:>,_'tin
·cto o direito elo paclroaclo e seus consectarios, cessou a tutela que 
n Es tado exercia sobr e taes corpor ações jurídicas. Nem mesmo 

·quanto ás oJ:dens r egulares é cabível a intervenção do Governo 
pois que a successão eminen te, que ao Estado competia sobr~ 
-o patrimonio daquellas ordens, teria ficado adiada definitivamen-
-te, pela permissão do noviciado, garantido pelo art. 72, § 2<!, além 
-de haver-lhes assegurado a Constitui ção a plena liberdade sobre 
.seus bens. 

Esta intelligencia é ainda confirmada pelo elemento historico, 
·pois que da discussão havida no Congresso Nacional se deprehende 
-qual o intuito elo legislador quando, consignando no § 3.0 elo art. 
·72 do proj ecto de Constituição as expr essões «observados os li
mites postos pelas leis ele mão morta•, em segunda discussão foi 
·approvada a emenda substitutiva que prevaleceu, «Observadas as 
disposições do direito commum • ; sendo desta arte abolidas as 
leis de excepção, ficando as ditas corporações equipar adas ás de
mais associações, suj eitas tão somente ás normas de direito civil 

:applicaveis ás sociedades e ás pessoas jurídicas em geral. 
Mas, como acima ficou dito, desta doutrina ora manifestada 

:a VV. EExc. Revmas., para seu governo, não póde decorrer argu
mento contra o A viso de 26 de Agosto ao Ministerio da Fazenda 
·do teôr seguinte : ' 

«Dos papeis que, sob cópia, acompanharam o Aviso do Mi
-nisterio a vosso cargo, n. 64, de 30 de Maio ultimo, verificam-se os 
.seguintes factos : 

«Tendo fall'ecido, a 8 do mesmo mez, o unico religioso que 
·existia na Ordem Carmelitana do Maranhão, Frei Caetano de San
ta Rita Ser ejo, procedeu a auctoridade competente ás cleligencias 
Jegaes sobr e os be;1s pertencentes á Ordem. 

«Cmmuunicando o facto, pediu o Governador. por telegram
ma, que nos termos elo artigo 64 da Cons~itui ção, ao Estado do 
Maranhão fosse cedido o convento situado na capital, afim de ser 
·ahi installado o paço do Senado, uma vez feitos os reparos de 
-que car ece o predio. 

«Contr a o sequestro a que o respectivo juiz seccional ia pr o
·ceder no referido convento protestou o Bispo da diocese, tambem 
por telegramma, all egando que ainda existe a Ordem Ca.nnelita
na no Rio ele Janeiro c pedindo providencias, em vista da Cons
tituição; e, ouvido a respeito, emitLiu o procurador fiscal elo The
som·o Nacional o seu parecer em informação datada de 19 do re
ferido mez de Maio. 

«Em resposta ao supr amencionado Aviso, com o qual sub
mettestes o assumpto á apreciação deste Ministerio, afim de que 
r esolvesse como julgasse conveniente, tenho a honra de declarar
vos para os devidos effeitos : 

«Extinctas as ordens regulares em Portugal, ficou inteiramen
te acephala a vicaria do Maranhão, na qual se compr ehendiam 
os conventos elo Pará e que até então estava sujeita á provincia 
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de Li sboa. Surgindo dissensões entre os religiosos do Pará e os: 
do Maranhão, foram aq uelles desligados em 1841 da vicaria a que 
perte~1ciam e incorporados á Pravincia Carmelitana Fluminense ; 
continuando a Ordem no Maranhão a manter-se sobre si, com 
per sonalidade jurídica pmpria, sem dependencia de outra congr e
gação ou pr ovíncia religiosa. 

«Tratando-se, pois, de uma pessoa jurídica sui .i~wis, cuj os 
membros deixaram de existir, devem seu s bens volver ao patri-· 
inonio da Nação, a quem as leis conferem o direito de addir as 
heranças vagas, notadamente as das ordens regulares. 

«Seja qual fôr o regimen que venha a ser adaptado relativa
mente ás corporações de mão morta, é indubitavel que, dado o 
desapparecimento da Ordem Carmelitana do Maranhão, os seu s 
bens, hoje vagos, têm de ser attribuidos á Nação. 

«<sto posto, sou de parecer que convém se prosiga nas dili
gencias Jegaes para effectiva addição da herança por parte da 
Fazenda N acionai, como herdeira legitima que é; devendo, á ar
recadação judicial dos bens e averiguação ele sua vacancia, se
guir-se a respectiva incorporação aos propios nacionaes. Será 
essa a opportunidacle para que o Governo possa resolver acerca 
da cessão do edil'icio do convento, conforme solicita o Governa
dor do Estado do Maranhão. » 

E' assim que allegam VV. Excs. Revmas. que, si o vicariato
ou provincialato do Maranhão veiu a extinguir-se, obra foi da 
violencia que pesava sobre os institutos religiosos com a iníqua. 
prohibição do novichdo; e tambem que houve precipitação em 
attribuir á Nação os bens que pertenCiam áquella communida
de, a qual bem podia ainda ser restaurada. 

Cumpre notar, porém, que, adaptando a providencia em ques
tão, o Governo Federal apenas deu execução a um preceito legai 
em vigor, qual o que manda incorporar ao domínio do nação as 
heranças vagas, isto é, sem titular de direito. 

A extin.;:ão da pessoa jur ídica de que se trata proveiu, é cer
to, da applicação dos principias administrativos outr'ora firma
dos; mas verificado aquelle facto, é ainda o principio constitucio
nal do art. 72, § 3.0 , que tem applicação á hypothese, quando de
termina que vigorem as disposições do direito commum. 

Desde o moment em que desappareceLt a Ordem Carmelita
na, do Maranhão, o erario publico, não por força das leis de mão· 
morta, mas pelo direito commum das pessoas jurídicas. cujos 
bens ficam vagos quando essas pessoas se extinguem pela perda 
de todos os membros, adquiriu direito á respectiva s uccessão; e 
assim não era licito ao Governo Federal, sem faltar aos seus ele
veres, despojai-o ele bens que legitimamente lhe p er tencem. 

Conseguintemente, não fôra cabível a r estauração daquella 
ordem, nem seria tão pouco toler avel que a Ordem Carmelitana 
Fluminense lhe succedesse como co-irmã, segundo pretendem VV. 
EExc. Rcvmas.; seria abrir excepção ao direito commurn em favor 
das ordens regulares, o que a Constituição não permitte. 

Por ultimo, observam VV. EExcs. Revmas. que as associações 
catholicas, vivendo da Egreja, na Egrej a e para a Egreja, têm 
apenas o domínio util dos bens que em seu nome e:>.."Ístem, r esi
dindo o domínio directo na grande sociedade relig iosa da qual 
fazem parte e que é personüicada no Summo Pontífice Romano. 
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A esse respeito cumpre distinguir. Na ordem espiritual, é 
certo, todas as associações catholicas constituem ramificações da 
sociedade religiosa, que toda se resume no chefe visivel da Egre
ja. Esta concepção, porém, sendo verdadeira sob o ponto de vis
ta espiritual, dr.cahe inteiramente desde que se trate de relações 
de ordem c i vil. 

Para que taes associações possam existir na ordem temporal 
como personalidade jurídica, preciso é que se organizem em con
fOl·midacle da lei civil. 

Têm, pois, de constituir-se, como entidades jurídicas com exis
tencia e economia independente, regendo-se e administrando-se 
por seus estatutos ou compromissos, formando, em summa, pes
soas sui .iu'ris, sub a acção das leis de ordem tempo1·al que lhes 
forem attinentes. · 

Não é admissivel, portanto, que, invocando direitos que as 
leis patrias não reconhecem, caiba ao Summo Pontífice haver a 
propriedade de bens pertencentes a associações que, na esphera 
das relações jurídicas, estão inteiramente sujeitas ás leis civis. 

Em resumo, as providencias que VV. EE. Revmas. suggerem 
em relação á Ordem Carmelitana do Maranhão seriam contrarias 
aos preceitos constitucionaes, aliás acceitos pelo clero b•·azileiro
- José Hy,qino DuaTte Pe1'ei1·a. 

Eis a integra do Decreto a que se refere o Revdm. Internun
cio Apostolico, na sua carta ao Ministro das Relações Exteriores, 
relativamente á submissão das ordens religiosas á jurisdicção 
dos Bispos: 

•Perillustris ac Reverendissime Domine uti Frater.- S. Con
gregatio Concilii ad Hanc S. Congregationem Episcoporum et Re
gularium transmisit relationem S. Visitationis istius Diocesis pro 
ea parte, quae regulares respicit.-Autequam S. H. Congregatio 
ad examen vocaret a Te relata tum quoad CaTmelitas, cum quoad 
F1·anciscanos, interrogare censuit respectivos superiores genera
les, ut de Commm~itatibus Ordinis in ista Diocesi entantibus re
ferent, quamque cum illis relationem haberent-Uterque respon
clit eos religiosos scissos esse ab Ordine neque ullam super iis 
jurisdictionem habere; eo quod per suppressionem ante annum 
1845 penitu:o a subjectiune quacumque superiore in externa natio
ne moranium exempli censentur.-Sunt igitur Tuae jm·isdictioni 
subditi, ne privilegiis regularibus concessi frui possunt. Quare 
Tui muneris esse debet eosdem ad rectum tramitem ex devio re
vocare, poenisque com·cere, quoties vel monita vel jussa spreve
rint. Hoc sub norma a Tiriclentino Sess. 6 cap. 13 de regularibus, 
et Apostolicis Constitutionibus tradita, et praesertim Clementis 
VIII, Optati muneris, Clementis XII Romanus Pontifex, et Bene-· 
dicti XIV Pontifícia, foret etiam, ubi sub legitimis superioribus 
permanerent. Habetur enin in eisdem quomodo se gerere Epis
copus, tamq~te Sed·is Apostolicae Delegattts cum regularibus extra 
claustros delinque11tibus. Id multo magis et poti01·i jure, cum 
sermo sit de Regularibus, super quibus nullum jus habent in Ge
neralus nec privilegia in auxilium exemptionis vocare possunt. 
Superius dieta ad religiosos Missionarios de quibus laetaris, 11011 
pertinere, probe noscis. SigHificancla Hac cluxit S. Congregatio, 
et ínterim fausta omnia Tibi a Domino adprecatur.- Amplitudinis 
Tuae.- Romae 27 Martü 1836.-Uti Frater.-J. Ca'i'd Ferrieri. Praef 
-F. Ant. M. Archiesp. S. Palmeyren, secretarius. » 
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O advogado dr. Von Niemeyer, no «Jornal do Commercio , , 
declara que esse decreto a que se refere o Internuncio Apostoli
co é um simples officio dirigido ao Revdm. Sr. Bispo de Olinda, 
simples decisão da congregação elos Bispos e Regulares, dada á 
consulta feita no relatorio endereçado á Santa Sé, ela visita em 
sua diocese. Em semelhante decisão nada se estabelece de novo, 
e nem se póde concluir sobre a administração dos bens: apenas 
se diz que os Religiosos Carmelitas e Franci,;canos, em razão ele 
não estarem sujeitos á jurisclicção elos Geraes em Roma, estão 
debaixo da jurisdicção episcopal- isto de conformidade com a 
norma do Concilio Triclenticlo, sessão G.", cap. 13, elos regulares 
e constituições, principalmente . as de Clemente VIII, Optati mu
neris, Clemente XII, Romanus Fontif'e.t, Bento IV, Pontif'icia, ain
da que permaneção sob legítimos superiores. 

De passagem, convêm notar os enganos das citações, que só 
podem ser attribuidas aos copistas. A sessão VI só consta ele 
cinco capitulas e é no terceiro que o Collcilio decreta, «que os 
excessos dos Clerigos Seculares e Regular es, que ?Jivem !'ó?·a dos 
mostei?·os, sejao corrigidos pelo Orclinario "· Na sessão XXV, de 
Reg~blaribus, cap. XIV (a que refere-se a decisão, in-f'ine) o Con
cilio decretou o seguinte : " O Regular que não é subclito do Bíspo, 
e vive dentro do mosteiro, se fóra clelle clelinquir de modo que 
cause escandado ao povo, instando o Bispo, seja castigado seve
ramente pelo seu superior, dentro do tempo que o Bispo deter
minar e o superior certificará de que fôra punido ; de outro modo, 
seja privado de seu officio pelo seu Prelado e o clelinq nente po
derá ser castigado pelo Bispo. 

A constituição da Clemente VIII, e que começa Suscept?: mu
nm·is e não Optctti ?mmer-is, numda executar o referido decreto 
prescrevendo a norma que devem seguir os Bispos para punir 
os Regulares clelinquentes e.?:t?·a cla~tst?·os. 

Ás ordens religiosas foi dirigida a seguinte communicação do 
decreto ela Santa Sé de 3 de Setembro de 1891 relativamente á 
sujeição das ordens aos ordinarios e inhibição de alienação dé 
bens sem licença da Santa Sé. 

Palacio da Conceição, 14 de Dezembro de 1891. 
Revm. Sr.- Pas' o ás mãos de V. Paternidade a cópia au

thentica do decreto ela Santa Sé pelo qual declara as ordens re
ligiosas existentes no Brazil sujeitas aos Orclinarios das Dioceses, 
não obstante quaes-quer anteriores privilegias. 

Prevaleço-me da opportuniclacle para prevenir á V. Paternidade 
.que as ordens religiosas não podem alienar bens algtms sem 
licença da Santa Sé e que incursos ficaráo nas penas ele direito e 
principalmente .da exconnnunbão maior da Bulia Apostolicae Sedis 
quantos venderem e de má fé comprarem taes bens sem a dita 
licença. 

Sendo o Bispo Diocesano delegado da Santa Sé para todos os 
iJ.lteresses e negocios das ordens religiosas, comnosco deverá V. 
Paternidade entender-se para tudo quanto disser respeito a essa 
sua Ordem, seu s conventos e bens. 
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§4:72 

Extinctos os conventos pela perda de todos os seus 
membros, os bens delles se consideram vagos e passarão 
a pertencer á União (Art. 12 da Lei, n. 173, ela lO de 
Setembro de 1893). (193) 

DECRETUi\1 

DIE 3 SEPTEJVIBHIS 1 89 1 

Et auclientia Sanctissimi 

Sanctissimus Dominus Noster Leo Divina Providentia Papa 
XIII, prae ocnlis .babens peculiares conclitiones, in quibus ver
santnr non nulli Regulares Orelines seu Congregationes Religiosae 
tum virorum tum mulierum in Erasilia, referente me infrascripto 
Secretario S. Congregationis Negotiis ecclesiasticiis extraorclinariis 
praepositae, hoc quoel sequitur pro apostolico suo munere statuit 
decernenelum scilicet, Monacbos Orclinis S. Beneelicti. Regulares 
viras ac mulieres Ordinis E. l\1. Virginis de Carmelo, Fratres Mi
nores ac Sorores Orelinis S. Francisci, nec non Religiosos a E. lVI. 
Virgine ele Mercede nuncupatos, Episcopis locorum, in quibus eo 
rum Monasteria, Conventus, Collegia et cujuscumque nominis dó
mus existunt, omnino subjectos manere, ita nt Episcopi, in suis 
diocesibus, plenam in praefatos R.egulares jurisdictionem, sive 
quoad internam vitae r eligiosae disciplinam, sive quoacl bonorum 
acl eosdem Religiosos Orclines pertinentium administrationem tam
quam proprii ipsorum Orclinarii vel, si opus puerit, tamquam 
Apostolicae Sedis clelegati, exercere valeant ac debeant, contrariis 
quibuscumqne non obstantibus ac revocato etiam lume in finem. 
Decreto S. C. Episcoporum et Regularium edito die 26 Novem
bris 1891. Datum Romae et Secretaria ejusdem S. Congregationis, 
die, m.ense et anno praedictis.- F'7-cmciscus Segna, Secretarius. 

(1 93 ) Hypothese difficil de realisar-se permittido o noviciado 
pelo art. 72 § 24 da Constituição Federal garantindo o livre. exer
cicio ele qualquer profissão moral, intellectual e industrial, impe
dindo o facto ela não existencia ele frades e monges. Podem os 
conventos repovoar-se de monge::; de differentes Ordens com o 
fim de impedir a herança vacante e devolução dos bens clelles à 
Nação? A Ordem Beneclictina do Brazil e a Congregação ele Beu
ron fizeram entre si contracto em virtude do qual repovoou-se 
de Ill onges o convento ele O linda e sobre a validade desse con
tracto foram daclos os pareceres segllintes de dons emeritos juris
consultos, sustentando o Dr. Justino ele Andrade que a abolição 
das leis ele amortização depende de lei s orclinarias : 

Parecer do Conselheiro Jus tino de Andrade ·« O art. 1 o contem 
disposições não só incongruentes com a autonomia e estatutos da 
Ordem Beneclictina, como pessoa jurídica existente por virtude do 
direito do Brazil, mas tambem com a Lei de 10 de Setembre 
de 1893. 

Porquanto, autorisando esta lei a fundação e organisaçáo de 
associações para fins religiosos no Brazil, não permitte a fusão 
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dP- pessoas juridicas, associações religiosas brasileiras, com asso
ciações religiosas estrangeiras. 

E a razão é obvia. A entidade resultante dessa fusão, ou in
corporação, seria hybrida, e somente poderia existir por força 
de um acto legislativo especial. 

Art. 2.0 As m odificações que decretar a Santa Sé não podem 
ferir os direitos dos Estados Unidos do Bxasil sobre a especta
tiva em relação aos bens da Ordem Benedictina Brasileira, caso 
se verifique a sua extincção, p ela perda de todos os seus mem
bros: lei citada, art. 10 § 4° e direito preexistente. E não é tudo. 
Subsiste a amortisação;- pois que ainda pende de actos legis
lativos, que a extingam e substituam as regras á m esma concer
nentes, por disposições consentaneas -- como principio co ns ti
tucional. 

O art. 4° é inadmissível; porque os monges ele Bem·on n ão 
pódem .ser simultaneamente membros da pessoa jurídica, ordem 
benedictina brasileira e da sua ordem na Europa para a qual tém 
a faculdade de volver, e ainda de poderem ser substituídos na 
benedictina brasileira por outros de Beuron. 

O art. 5° é impraticavel, visto como a Ordem Benedictina 
Brasileira não póde ceder direitos de plena propriedade, que as 
leis ele sua patria ainda não lhe outorgaram, e reconheceram. 

Depende de direito a con stituir pelo poder competente no 
Brasil. A Constituição Federal não revogou o direito privado; 
estabeleceu apenas o pr incipio, que eleve ser concretisado em re
gras adequadas. 

Os ar ts. 8° e 9° estão prejudicados nas observações anteriores; 
pois que lhes resiste o direito nacional. 

A inscripção a que allude o art. 10 é inexequivel em face ela 
lei ele 10 de Setembro de 1893, a qual r epelle o contracto, por in
compatível com o direito vigente. 

S. Paulo, 17 de Outubro 1895.-Dr. Francisco Justino Gon
çalves ele A nclntde. , 

No contracto exhibiclo a primeira duvida, com que logo se 
depara, é se o abbade geral da congregação brazileira estava só 
por si habilitado para fazer a negociação em virtude ela qual 
transforma a congregação fundindo-a na congre~ação enropéa, de 
Beuron na Belgica, transferindo aos religiosos aesta todos os di
r eitos e bens, mas deixando-lhes a faculdade ele regressarem ao 
seu mosteiro que a final absorverá a congregação brasileir a. 

A duvida acerca ela capacidade legal elo abbacle só os estatutos 
ela congregação poderão r esponder. 

A oroposito cumpre lembrar que a lei brazileira ele 9 ele De
zembro de 1830 dispõe que as ordens r eligiosas são apenas admi
nistradoras de seu s bens, os quaes, por ex tincção das ordens, hão 
ele se devolver ao domínio nacional. 

Não estará ele pé e em vigor esta lei relativamente ás ordens 
que se constituir'am antes ele 24 de F evereiro de 1891 ao menos 
na parte em que a mesma lei definia seu direito aos ben s elas 
ordens, considerados vagos, pela sua extincção ? 

O contracto, como está concebido. - art. 9- importa em uma 
fusão das duas congregações, ela congregação brazileira com a con· 
gregação d'e Bem·on. 
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Este contracto, pelo axioma-Lex loci contractu, tem de obe 
decer ás leis brazileiras, que são as do lugar, onde é elle .feito'' 
por ellas deve ser regido, por ellas terá de ser afinal liquidado. 

lVIas como cada uma das congregações fusionistas tem r-seu 
estatuto proprio, subordinado ás leis de sua nação e sob cuj c 
influxo foi cada um concebido e organisado, é claro que a nova 
pessoa jurídica, (que não se sabe a final a que nacionalidade per
tence) terá de ficar sujeita á jurisclicção-de um e outro paiz, o que 
é erro em face do principio acima Lex loci contrcwtu, dando assim 
causa a conflicto. 

O contracto incide assim neste vicio e n ão pode ter a sancção 
ele direito. 

A lei de 10 ele Setemhro de 1893 não cur ou das associações. 
religiosas j á existentes ao seu tempo, visto como ella no seu artigo 
1.0 refere-se ás associações, que se fimcla?·em, mas tem toda appli
cação ao caso em que duas associações preesistentes tratam de· 
in cm·porarem-se. 

Ora ha no contracto clausulas que ferem disposições desta lei. 
A citada lei, art. 10, n. 4, só considera extincta a associação

s.1lvo o consenso-pela extincção de todos os seus membros. En
tretanto no artigo 9. • do contracto se dispõe que a extincção 
se dará desde que os membros ficarem reduzidos a dous. 

No ar t. 11 da lei se dispõe q ue pela dissolução e liquidação 
da associação o saldo liquido, será rateado entre os socios, quando· 
os estatutos não determinarem que o saldo seja applicado e trans
ferido a algum estabelecimento publico ou outra associação na
cional. 

No art. 12 da lei se dispõe que extincta a associação pela 
perda de todos Oi:' seus membros, os bens se consideram vagos 
e passarão a pertencer á União . 

O contracto porém-Art. 9 - estabelece que nos dous casos. 
acima os bens pertencentes á ordem no Brazil deverão ter o des
tino que approuver ao Summo Pontífice, o que dá até Jogar a 
que sejam retirados do Brazii, quando a lei brazileira, na hypo
these figurada de applicação a estabelecimentos publicas, deter
mina que sejam nacionaes. 

Assim ainda por estas razões o contracte não póde preva-· 
lecer. E' infringente da lei brazileira. 

Não me parece que tenha applicação ao caso as leis ele mão 
morta, porque estas estão senã.o explícita ao menos implicitamente 
r evogadas pela Constituição da Republica no arts. 72 § 3, e 89 .. 

E se a lei de 10 de Setemrho de 1893 devolve á União os 
bens das associacões religiosas por extinção destas, é que, não 
tendo elles herdeiros, os bens consideram-se vagos, como se dá 
a respeitl) dos de q uaesquer outras pessoas, que não deixam her
deirós, faltando de mais a mais aos frades de ordens regulares. 
a capacidaclo civil de testarem. O caso fica sendo assim· ele direito 
commum. 

Não obstante os vícios do contracto, com tudo me parece que 
não póde ser vedada a sua inscripção no Registro porquanto esta 
assPgura, mas não é titulo de acquisição de direitos. 

Nas transcripções de immoveis, por exemplo, ésta não indica 
a prova de domínio, o qual fica salvo a quem o fôr. 
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O official não tem competencia para conhecer de meritis do 
1itulo; só pó de recusar a transcripção· ou inscripção pela omissão 
-das fórmas legaes; nada mais, nada menos. 

Salvo melhor juizo, este é o modo de entender a respeito.
Chagas Lobato. 

O Dr. G. Niemeyer, nosso collega estimado, enviou ao jornal 
.Republica, as seguintes considerações a respeito : 

I 

Não comprehendo o affirmar-se subsistirem as leis ele mão
-rnorta, pelas quaes arvorava-se o Estado em proprietario, e re
·baixava as corporaçóes a meras usufructuarias ou detentoras elos 
oens que possuíam, apezar do expresso preceito do a!'t. 72 § 3.0 

-ela Constituição Federal, allegando a necessidade de lei ordinaria 
interpretando-o. 

A doutrina consignada é falsa, e perniciosa. 
A tutéla que o Estado, separado da Egreja para todos os ef

ieitos, se esforçasse por manter no concernente aos bens das 
corporações, é odiosa, é violenta. 

Triumphando o principio, que estabelecera a reciproca inde
pendencia entre o Estado e a Egreja, somente a prepotencia elo 
mais forte explicará qualquer intervenção do primeiro em nego
-cios que affectassem intimamente a segunda. 

A Egreja tem o direito de exigir que se respeite e mantenha 
integra a liberdade assignalad:! no Decreto n. 119 A, de 7 de Janei
To de 1890; e assim é forçoso convir em que maior lesão não po
der-lhe-ha ser feita, que a proveniente da fiscalização, tendente a 
- acautela1· os seus inte1·esses,-exercicla pele governo, sem solici
tação sua. 

Assim entendeu o Congresso Constituinte a questão, e ex
.pressamente o demonstrou, reg-citando o texto do projecto da 
Constituição, formulado pelo Governo Provisorio mediante os de
·cretos ns. 569, de 22 de Junho, e 914 A, de 23 de Outubro de 1890. 

Ei'fectivamente, o art. 72 § 3." desse projecto era assim con
·Cebido: 

«Todos os inclivicluos e confissões religiosas podem exercer 
livremente o seu culto, associando-se para esse fim e adquirindo 
bens, obseTvados os limites postos pelas leis ele mâo-m01·ta.» 

Si assim succeclesse, a Constituição manteria a vigencia ela 
lei ele 9 ele. Dezembro ele 1830, e realizar-se-hia a hypothese cu
riosissima do Estado, não reconhecendo officialm ente a Egreja 
nas funcções communs, aperceb 0 r-se della e curateral-a no que 
respeitasse ao seu patrimonio. 

A Constituinte, porém, ele um traço eliminou o principio em 
vigor, no direito patrio até 1890, substituindo a clausula: «obse?·
vctclos os limites postos pelas leis ele nüío-?1W1'tct >> , por outra essen
-cialmente opposta,: «observadas as disposições elo cli?·eito com-
·:~nu?n. » · . 

E' manifesto, _, portanto, pelo proprio texto da Constituição,
.e quando dúvida houvesse, o historico da questão a dissiparia
·que o intuito dó legisladç:>r foi o ele revogar as leis anteriores 
.sobre o assumpto, 'pondo assim termo ao regimen da excepção 
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em que achavam-se as corporações r eligiosas, outr'or"a denomina-· 
das de-mão-mor·ta. · · -

As confissões tis"tão conseguintemente isentas por lei da fis-· 
calização elo Estado, e pódem, como qualquer particular, clispôr· 
de seus bens sem outros liames que os resl).ltantes das leis com
muns, a que toda sociedade se subordina. 

A allegação de que esse artigo, cuja limpidez não permitte 
duvidas, somente revogaria as leis anterio.l'es quando traduzido 
em lei ordinaria, vale o mesmo que suspender a Constituição
por um aviso. 

Somente por erro, cuja origem filia -se ás antigas instituições 
vulgarizara-se a noção que torna dependentes ela interferencia 
regulamentar do Congresso direitos expressamente firmados pela 
Constituição Federal. 

No r egimen actual, a interpretação ele qualquer artigo cons-
titucional ou de outra qualquer lei incum be ao poder que tem de 
applical-o na hypothese; e as~im , o artigo 59, § 2, letra b, e o ar-· 
tigo 60, letra a, do pacto fundamental, facultam a acção conten
ciosa perante o poder judiciario federal, quando qualquer dispo
sição offencla os preceitos constitudonaes. 

Além disso, a Constituição não curou do regim en que exis
tia: ella veio por si mesma, e só pnr si estabelecer e organizar 
um outro. 

A logica e o bom senso evidenciam que as leis anteriormen-· 
te em vigor, que contrariem as -suas disposições expressas, são
r evogadas pelo .facto de as contrariarem. 

E inconcebível que pl'evaleçam contra a Constituição leis 
emanadas ele um poder que essa propria Constituição supprimira .. 

Parece-me, por portanto, ser procedente e provada a asserção_ 
A doutrina consignada, que animo-me a combater, é per

niciosa, é falsa e, a prevalecer, chegar-se-hia ao absurdo ela sup
pressão da lei fundamental. 

A Constituição supprimiu o r egimen de excepção existente, 
egualou as confissões religiosas, no concernente á acquisição
dc bens, aos individ uos e associações, e para estas j á existiam 
as leis communs. 

Disposições ele eli?·eüo co1nmu1n e leis ele mão-11W?'tet são con-· 
ceitos radicalmente antagonicos um ao outro. Regeitando esta. 
phrase e substituindo-a por aquella, a Constituição estabeleceQ 
em todos os sentidos a liberdade elas associações r eligiosas. 

II 

E' incompr ehensivel pretender-se que o legislador constituin-· 
te, investido da omnipotencia legislativa, não tenha poder para, 
r evogar desde logo e sem depenclencia ele uma lei civil ordinaria, 
disposições ele direito privado. 

Não se concebe que se reputem em pleno vigor leis oriun
das elo antigo regimen, que sejam contrarias ao que expressa
mente se determina na Constituição. 

O legislador constituinte não se encontrou diante do acervo 
de leis existentes ao tempo da revolução, com a tarefa de as es-
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tudar e revigorar as que conviessem ao novo systema; pelo con
trario, achou-se sobre destroços de um mundo e a missão que teve 
.foi a ele lançar os fundamentos ele uma nova organização. Tudo 
o que existia desappareceu com a sua presença; delle ia emanar 
tudo o que devia existir. 

E tanto assim foi, que na Constituição encontram-se muitos 
principias, que já eram do uso e goso da sociedade, cuja consi
_gnação seria perfeitamente clispensavel, si, porventura, prevale
-cesse a doutrina absoluta elo aproveitamento elo que existia. 

A verdade é que, contra a Constituição, com;a alguma pode
ria prevalecer; e mesmo ele accôrclo com as suas disposições, 
para que tivessem effeito as leis existentes, necessario foi que ex
_pressamente o ordenasse, o que fez no artigo 83, onde não ha 
exclusivismo político, como erroneamente suppõem os contradic
tores : 

«Continuam em vigor, em quanto não revogadas, as leis do 
antigo regimen no que expli'cita ou implicitamente não fôr con
trario ao systema de governo firmado pela Constituição e aos 
pr·incipios nella consagTaclos. • 

Ora, diversa não é a questão. 
E' principio consa8'rado na Constituição que »Os individuas, 

-como as confissões religiosas, podem exercer publica e livremen
te o .seu culto, associando-se para esse fim e adquirindo bens, 
-obseTvadas as disposições do di?·eito comrnum». 

Assim succedenclo, é peremptoria a disposição elo artigo 72, 
§ 3.0 , e portanto manifesto que em face desse artigo e elo 83 es
tão revogadas a Lei de O de Dezembro ele 1830 e todos os Decre
tos, Avisos e Alvarás elo reino e do imperio, que oppoem-se a 
.semelhante pr·incipio. 

Não póde soffrer controversia esta doutrina, tão evidente 
-ella o é. 

Convém não occultar que a 13 c 31 ele lVIarço de 1891 foram 
_pelo Ministerio da Justiça expedidos Avisos declarando estar em 
_pleno vigor a Lei ele 9 ele Dezembro ele 1830, que não entenelia
.se revogada pelo preceito elo artigo 72, § 3.0 , ela Constituição Fe
-deral, emquanto es'te não se traduzisse em lei ordinaria. 

O que, porém, esperar de um Governo que dissolveu o Con
_gresso, violando expressamente a Constituição? 

Restabelecida a legalidade, restabelecêra tambem a verdadei
ra doutrina. 

Em A viso n. 35, ele 11 ele Dezembro ele 1891, o Ministro elo 
Interior declarou que: «permitticlo livremente o ingresso em pro
fis são religiosa, facultado ás associações de qualquer natureza 
constituírem-se sem dependencia do poder publico, observadas 
tão somente as regras do direito commum; extincto o direito elo 

_padroado e seus consectarios, cessára a tutela que o Estado exer
cia sobre essas pessoas j~widicas» . 

Em 31 de Dezembro de 1891 o Ministro da Justiça expediu a 
·Circular n. 89, declarando revogados, por contrarias á Con stitui
ção, os Avisos de 13 e 31 de Março ele 1891, referendados pelo 
,Sr. Barão de Lucena. 

Reconheceu-se, diz a Circular n. 89 : 
«Decorrer do art. 72 ela Constituição a plena capacidade civil 

-das asso.ciaçqes religiosas, equiparadas a quaesquer outras ele or-. 
ocl.em privada, para se regerem pelo direito commum,, 
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O verdadeiro interprete, o Supremo Tribunal Federal, em 
accordão de 19 de Outubro de 1895, nos autos de r ecurso extra
ordinario n. 85, entre partes, recorrente, o Mosteiro de S. Bento 
da capital do Estado da Parahyba e recorrido, José Caixão Ro
drigues da Silva, declarou •estar revogada a lei ele 9 de Dezem
bro de 1830 pela disposição do art. 72, § 3.0 , da Constituição, co
mo acer·tadamente .i á haV?:am previsto os Avisosn. 35, de 11, e n. 89, 
de 31 de Dezembm de 1891». 

Subscreveram essa verdadeira doutrina os illustres ministros 
Pinclahyba de Mattos, Herminio do Espírito Santo, Bernardino 
F err eira, Pereira Franco, Ribeiro de Alm eida, Macedo Soares, Fi
gueiredo Junior e Lucia de Mendonça. Vide nóta 189. 

III 

O illustre Sr. Souza Bandeira (Étude sur· le rég'irne légal 
des corpo?'ations ele main-rnorte au Br·ezil-B~tlletin ele la Socie
té de Législation Compar·ée, vol. XXII, pag. 594) demon stra ser 
o nosso regimen constitucional o mais liberal de quantos existem. 

Basta comparar as disposições da lei brazileira com as das 
legislações mais adiantadas, para ver todo o alcance das inno
vações introduzidas. 

O Brazil não admitte limitações ao direito ele associação; 
não prohibe os conventos, como em França ou na Italia; não 
tem o regimen da Incorpor·ation Char·t, como na Inglaterra e 
JlO S Estados Unidos, nem o da declaração de utilidade publica, 
corno a administração franceza, não limita a quantidade dos bens 
que as corporações possam possuir, nenhuma formalidade espe· 
cial se lhes impõe na acquisição delles, diversamente elo que sue
cede em quasi todas as legislações modernas, não encontram-se 
siquer, as poucas regras observadas quauto á administração dos 
vcwo~ds nos paizes musulmanos. Está, conseguintemente, o Brazil 
n uma situação ele todo em todo excepcional, para experimentar 
afoitamente a mais profunda modificação conhecida nas tradições 
do direito civil concernentes ás associações dessa natu l'eza•. 

O erudito senador Ruy Barbosa, autoridade competente na 
materia, expressava-se, a 10 de Novembro ele 1896, nos seguintes 
termos ; 

«Sob o r egimen ele ampla liberdade, em que vivem nos Es
tados Unidos, as associações r eligiosas estão longe, todavia, da 
situação que lhes r econhece a nossa lei fundamental. Alli os 
corpos collectivos acham-se subordinados, quanto ao direito de 
propriedade, ás restricções estabelecidas para cada caso especial, 
p elo poder legislativo, do qual cada corporação, ao constituir-se, 
recebe na sua carta ele incorporação uma somma ele fac uldades 
limitadas.» 

O illustrado Sr. F. Badaró,. nosso ministro junto á Santa Sé 
(L' Eglise att B1·esil) diz que a acquisição, pós se, administração 
dos bens das corporações r eligiosas são regidas pelos mesmos 
principias que as associações em geral, não verificando-se a posse 
para o Estado sinão quando aquellas percam todos os seus mem
bros e si as r egras, estatutos ou compromissos não dispõem que 
sejam os bens transferidos a qualquer outro estabelecimento 
ou associação que tenha fim identico ou analogo. 
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A distincção entre corporações anteriores á lei n . 173, ele 1 O 
ele Setembro ele 1893 e posteriores, não é a que presume o con
tendor. 

Outr'ora os compromissos ou estatutos elas confrarias, ir
mandades e ordens terceiras deviam ser approvados primeira
mente na parte espiritual pelo Orclinario, ou quem o represen
tasse (Cons. Quoecwnq~te, de 16 de Dezembro ele 11l04, de Cle
mente VIII i Constituição do ArcebispaJo da Bahia, liv. 4.0 , tit. 
60, § 07 i Lei ele 22 de Setembro de 1828, art. 2.0 , § 11 i Decreto n . 
2.711, ele 19 de Dezembro de 1800). Approvaclos os compromissos 
ou estatutos na parte espiritual, deveriam ser na parte temporal 
approvados por Carta pelo Ministro do Imperio na Côrte, e pelos 
Presidentes nas Províncias (Lei de 12 de Agosto de 1834, rrt. 10, 
§ JO i Lei n. 1.083, ele 22 de Agosto ele 1860, art. 2.0 , § 1.0 i Decreto 
n. 2.686, de JO ele Novembro, art. 4.0 , e Decreto n. 2.711, de 19 de 
Dezembro ele 1860, arts. 27 e 33). 

Separada a Egreja do Estado, extincto o paclroaclo pelo De
creto n. 119 A, ele 7 de Janeiro de 1890, clever-se-bia estatuir so
bre as corporações ou associações para fins religiosos que se ins
tituíssem. Assim é que a Lei n. 1'73, de 1893, se inscreve: «r·egu
lanelo a or·ganisação elas associações que se limelar·em par·a fim 
r·eligioso, montl., etc, nos teTmos elo aTt. 72, § 3, ela Constituição 
Feele1'Ctl. • 

Quer as· anteriores, organizadas conforme as leis vigentes, 
quer as posteriores, de conformidade com a Lei n. 173, ele 1893, 
gosam de personalidade jurídica, verdadeiras pessoas civis, sub
ordinadas exclusivamente ás disposições do direito commum, co
mo quaesquer outras associações. 

Em Candido Mendes (DiTeito Ecclesiastico Br·ctzileir·o) encon
tra-se tudo quanto se refere ás Ordens Regulares ou Religiosas. 

Não é de hoj e que espíritos irrequietos pretendem enxergar 
invasão do Pontífice Romano, avançando, até quanto á Ordem 
Benedictina (a em questão) tentar elle dissolvel-a. 

Fizeram-se echoar no Senado; felizmente, porém, a com mis
são de policia, representada pelos Srs. Catunda, Alberto Gonçal
ves, Sarmento e Horn, no parecer n . 28, de 1896, deu a unica im
portancia que merecia, condemnando ao limbo o projecto a res
peito. 

O Senado, unanimemente, em sessão de 11 de Junho de 1896, 
concordou com a conclusão. 

Ao terminar, cumpre dizer que os monges de Beuron, hoje 
cidadãos brazileiros, reconhecendo a auctoridacle do Geral na 
Bahia, são notaveis pela sciencia, pela piedade e pelo amor á ins-
tituição. · 

Abriram o noviciado em Olinda, reergueram o mosteiro em 
ruinas, franquearam o ensino á pobreza, assumiram a clirecção 
elo seminario menor, não se recusaram a soccorrer os enfermos, 
e tentaram crear institutos agrícolas e profissionaes. 

Deviam necessariamente encontrar inimigos. Eram e são da 
mais alta cultura intellectual, de justa nomeada na Europa, cheios 
de abnegação. Vieram para o Brazil depois de muito instados pelos 
seus companheiros, salientando-se entre elles o benemerito abbade 
elo mosteiro desta capital, D. Frei João das Mercês Ramos. 

Giffenig von Niemeyer·. 
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O •Republica» fez as seguintes considerações : 
O argumento do illustrado Sr. Dr. Giffenig von Niemeyer, 

explanado nestas columnas, nos seus tres brilhantes artigos, re
sume-se nos seguintes termos : 

A Constituição permittiu que as associações [religiosas adqui
ram bens na fórma do direito commum, abolida a legislação de 
mão-morta, assim chamada. 

Ora, essas leis ele excep\JãO eram tudo quanto obrigava a re
verter á Nação os bens das ordens religiosas, á medida que se 
extinguissem por morte do pessoal. 

Logo, o ultimo frade sobrevivente de uma dessas ordens bra
zileiras póde hoje em dia transferir de pleno direito a qualquer 
corporação r eligiosa, estrangeira embora, os bens ele mão morta, 
dos qaaes era a ordem respectiva apenas a detentora e usufru
ctuaria, antes de 24 de Fevereiro de 1891; mas preterindo-se já 
agora a cspectativa do direito ela Nação. · 

O nosso coutraclictor, porém, deixou de reflectir que a Cons
tituição de 24 ele Fevereiro de 91, com permittir ás associações 
religiosas, dessa data em diante, a acquisição ele bens segundo o 
direito commum, prohibiu explicitamente a retroactivldacle elas. leis. 
. Os bens das ordens religiosas no Brazil, que hoje em dia se 
pretendem transferir a associações extrangeiras, estavam até 24 
de Fevereiro .de 91 sujeitas á condição de reverter á communi
clade brazileira, na hypothese de cxtincção pela morte do ultimo 
frade. 

Por conseguinte, subsiste a espectativa de direito da Nação 
ao clominio real e plena posse desses bens ::le mão-morta, que 
as ordens prestes a se extinguirem, administram tão somente e 
usufraem. 

O principio constitucional de que a lei não retroage é ab
soluto em materia civil; e, quando assim não fosse, se daria, na 
especie, a collisão de direito novo contra direito antigo, isto é, de 
um lado as ordens religiosas, a quem a lei n. 173, de 19 ele Se
tembro de 1893, retrotrahinclo-se, daria o domínio real e a posse 
plena dos bens; elo outro lado a Nação, pessoa jurídica por ex
cellencia, a q nem a referida lei esbulharia do direito virtual sobre 
essas riquezas ; e nessa presampção absurda, o interesse da col
lectiviclade seria sacl'ificaclo ao da individualidade em conflicto 
jurídico. 

Ponhamos, entretanto, ele parte o conceito irrefuta vel de que 
nem por abolir a Constitituição ele 24 ele Fevereiro de 91 a legis
lação de mão-morta, a lei n. 173, de 10 ele Setembro ele 1893, rç
troage em prejuízo da Nação, cuja espectativa de direito está em 
vigor sobre essas riquezas. Vejamos si, em face da legislação 
commum, a transferencia de bens pócle-se dar entre as ordens 
monasticas anteriores á Republica e as novas associações pelo 
regimen actual. 

As associações religiosas de nacionaes ou extrangeiros, no 
Brazil, podem, depois de 2,1 ele Fevereiro ele 91, adquirir bens ele 
quem os possuir na fórma da lei, assim como pódem alienal-os. 
O ultimo frade ele uma ordem brazileira qualquer não póde, por 
isso mesmo que personifica a corporação extincta, transferir bens 
sobre os quaes, em virtude elos mesmos estatutos das ordens, 
não tem o dominio r eal e a posse plena, na condição ele adminis
trador e usllfructuario de riquezas legadas e doadas em vida com 

Leis da Provedoria 30 
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§ 473 

Podem actualmente as corporaçJes ele mão-morta ser 
instituidas herdeiras assegurada a todas as confissões re
ligiosas ou associações a livre acquisição de bens, obser
vadas as disposições de di?·eito co1nmu1n. (194) 

essa clausula. O acto inicial da cessão ou venda em nome da 
ordem religiosa pelo mero detentor elos ben s inalienaveis, seria 
nullo de pleno direito, segundo a legislação commum. 

Não obstante a mudança de fórma de governo, a Nação se 
perpetúa como pessoa jurídica, e não deve abrir 'mãos elo direito 
ás riquezas elas ordens monasticas, para o que nao contribuiu 
pouco a communiclacle brazileira, mas sob condição de que, na 
llypothese de morrer o ultimo frade, não seriam empolgadas por 
syndicatos estrangeiros, mas lhe reverteriam. 

(104) Interessante e grave é esta questão diver gindo as opi
niões a respeito, pois não podiam as corporações ele mão-morta, 
como ordens terceiras, e,srejas, ordens monasticas, irmandades, 
etc., ser instituídas herdeiras por se julgar instituições indirectas 
de alma e ser nulla a instituição da alma. (Lei ele 9 ele Setembro 
de 1769, § 21 ; Alvará de 20 de Maio de 1796; Assento I, de 60 de 
Julho ele 1780; Assento I, ele 29 ele Marco ele 1770; Assento IV, 
de 5 de Dezembro de 1770 ; Assento II, de 21 ele Julho de 17!!7; 
T. de Freitas, Consolid. elas LL. Civis, art. 1003, e Test. e Sncc., 
pags. 296 a 301.) 

Assim ~oi julgado pelo Accorclão Revisor da Relação da Bahia em 
a Revista n. 8298, ele 11 de Novembro de 1873, na celebre causa, 
recorrente a Veneravel Ordem Terceira do Senhor Bom Jesu s do 
CalVario e Via Sacra, e r ecorrido Lourenço Teixeira Borges; e 
pelo Accordão da Relação do Rio de Janeiro, appellantes Padre 
Simplicio Bueno ele Siqueira e outros, appellada a administração 
dos bens da Matriz da cidade de Bragança, na então pr ovíncia 
de S. Paulo, em 1~ de Dezembro de 1873. Procedia a disposição 
prohibitoria se o testador deixava a sua terça á corporação de 
mão-morta, si a deixa não era legado, mas sim uma quota ele he
rança ou remanescentes da herança. (Consolicl. das LL. Civis, nota 
4.n, in hne, ao artigo 1003; Vall., Consulta 110, n. 5; C. da Rocha, 
§ 688 ; C. Telles, Dig. Por t., vol. 3.0 , ar t. 1566.) O direito eventual 
á universalidade da herança é característico da instituição de her
deiro, bem como a deixa de legado univer saL (Accordão da Rela
ção ela Bahia na Revista citada.) Vide nóta 182. 

Que independente de acção ordinaria podia ser declarada nulla 
a verba testamentaria que instituía a alma por herdeira inclirecta
mente instituída uma corporação ele mão-morta por ser a verba 
contra a prohibição ela lei, nulliclacle absoluta e ele pl eno direito, 
não só porque a lei expressam ente a pronunciava e declarava, pro
hibinclo que se fizesse tal institui ção, como tambem pvl~ não care
cer de alta indagação, tirando todo o valor jurídico ao testamento 
na instituição de herdeiro, nullidacle que não arguida o juiz póclia 
decretai-a ex-offício, assim o julgo11 a Relação el a Bahia po1~ Ac
corclão de 17 de Fevereiro de 1889, Direito, vols. 52, pags. 182 a 
a 185, e 61, pag. 310. 
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O art. 2.0 , § 2.0, do Decreto n. 6982, de 27 de Julho de 1878, 
exemplifica como não podendo ter execução no paiz a sentença 
proferida no extrangeiro reconhecendo direitos de successão tes
tamentaria ás corporações de mão-morta. 

Que é nulla a disposição testamentaria pela qual se institue 
a alma por herdeira inclirectamente como fideicommissaria, mas 
a nullidade não afiectando todo o testamento, porém somente a 
referida verba ele instituição indirecta da alma e eleve o herdeiro 
ficluciario entrar no goso da herança, a qual, por sua morte, será 
deferida a quem ele direito, se vê julgado pela Relação do Recife 
por Accordaos de 10 de Junho e 14 de Outubro de 1879, no Di
reito, vol. 24, n. 1, pag. 63. 

Que nullo é o testamento que institue herdeira uma ordem 
terceira, ainda que disfarce a instituição ela plena propriedade em 
tres ordens successivas de usofructo, e que nullo é o testamento 
no todo, tambem ficando mlllos os legados, revertendo a herança 
a quem de direito, na Ol"dem ela successão, se vê julgado na ce
lebre causa ele testamento ele Vice11te José ela Silva (vulgarmente 
conhecido o Calças Lm·gas), pela Relação elo Rio, por Aceorelãos 
ele 26 de Agosto e 4 de Novembro de 1890; pela Camara Ci·vil de 
Côrte de Appellação, por Accordão de 10 de Junho ele 11:)91, e 
pelo Supremo Tribunal ele Justiça Federal, por sentença de 11 
de Maio de J 892; no Direito, vol. LXI, n. 3, pags. 34D a 390. Ahi 
se lêem pareceres do notavel advogado doutor Souza Ribeiro 
sustentando a nullidade do testamento affectando os legados em 
face do § 21 da Lei de 9 de Setembro de 1769, expr essamente 
interpretada neste sentido pelo Assento n. 266, ele 29 ele Março 
ele 17701 corroborado pela doutrina dos Assentos de 5 de Dezem
bro do mesmo anuo e de 20 de Julho de 1780; e, posto que a dita 
lei (§ 21) houvesse sido suspensa pelo Deereto de 17 de Julho de 
1778, foi todavia r estaurada pelo Alvará de 20 de Maio de 1796, 
revivendo pois o decreto anterior, fixado pelo Assento de 29 de 
Março de 1770, como decide o de n. 320, de 21 do Julho ele 1797, 
te11do taes assentos for<}a de lei em virtude do disposto na Lei 
de l8 ele Agosto de 1769, § 4.0 , e na de n. 2084, de 23 de Outu
bro de 1875, art. 1.0 ·(T. de Freitas, Consolicl., arts. 1002 . e 1003). 

Nós entendemos que actualmente não são incapazes de institui
ção ele herdeiras as ordens, irmandades, egrej as ou corporações, 
pois tal incapacidade provem das leis de amortização, como dizem 
Mello Freire, Imtit. do Dir. Civil Luzitano, liv. III, tit. V, § XXXI; 
C. da Rocha, § 751 e Liz Teixeira, vol. II, pag. 231; Leis de 14 de 
Julho de 1768, (le 12 ele l\1aio e de 9 de Setembro de 1769, e taes 
leis estão sinã.o e:cplicita ao menos implicitamente revogadas pela 
Constituição da Republica nos artigos '72, § 3, e 83, sendo aboli
das as leis de excepção e mandando-se observar as disposições 
de direito commum, ficando as ditas corporações equiparadas ás 
demais associações, sujeitas tão somente ás normas ele direito 
civil applicaveis ás sociedades e ás pessoas jurídicas em geral. 
(Aviso do Ministerio elos Negocios elo Interior, ele 11 de Dezem
bro de 1891). 

A Constituição citada, Decreto n. 119, de 7 de Janeiro de 
1890, que separou a Egreja do Estado, e a Lei n. 173, de 10 de 
Setembro de 18S3, garantindo a livre acquisição de bens, obser
vadas as regras de direito commum, abolidos os limites postos 
pelas leis de amortização prohibitivas de acquisição de bens por 
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titulo oneroso ou lucrativo, ou por successão, fizerão cessar as leis 
r estrictivas do direito de dispõr por motivo r eligioso e de ordem 
economica, r estabelecendo o direito commum, o direito geral ele 
que gosam as pessoas, em differença do direito singular app li~a
vel a poucos; taes disposições ela R.epublica egualaram as assocu~
ções r eligiosas e corporações diante do mesmo direito de acqm
sição, observadas as leis geraes, com abolição implícita elas dis
posições excepcionaes, Ilmitando o direito commum. 

Que seja nulla a instituição d'alma por herdeira comprehen
de-se não tendo ella uma personalidade e nem mesmo podendo 
ter por ficção uma existencia na terra com capacidade para her
dar; mas vedar a distribuição dos ben s em obras pias ou que se 
os deixe a corporações pias e associações religiosas por conter 
instituição inclirecta cl'alma, é restringir a liberdade ele testar por 
motivos de crenças; quando a Nação não pócle ingerir-se nesta ma
teria; quando por motivo de cr enças ninguem pó de ser privado 
de seus direitos civis· ; quando as leis da Republica garantem a 
livre acquisição ele bens sem limites, salvo os do direito commum, 
abolindo as leis de amortização o direito singular prohibitivo ela 
acquisição e limitador el a acquisição ampla a todos concedida. 

No direito commum não se comprehendem as dispos ições 
singulares prohibitivas de instituição de herdeiros applicaveis ás 
corporações ele mão-morta. Vide nóta 189, pag. 435 

I-Ioje é livre a cada um, em beneficio de sua alma, instituir 
herdeiros corporações pias e religiosas em auxilio aos fins destas 
e com capacidade para adquirir, ás quaes a lei concede todos os 
direitos civis relativos aos interesses dos seus institutos. 

Assim o entendeu o illustraclo Procurador Geral do E stado 
de S. Paulo, Dr. Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Machado, 
officianclo nos autos de appellacão civil n. 104, ela comarca ele Bo
tucatú, Appellante Antonio Soar'es d e Barros e appellado Dr. Ber
nardo da Silva, testamenteiro ele Domingos Soares ele Barros, re
lativ.amente a legados deixados ás Egrejas Presbyterianas claquel
la cidade e capital elo Estado. 

Opinou que taes leis prohibitivas ele successão testamentaria 
estão revogadas, cessando as razões que lhe dão vida e vigor. 
(Gazeta Jur ídica do Estado de S. Paulo, vol. IV, n. 4, pags. 308 a 
310, anuo li.) 

Consultamos a diver sos illustres advogados da capital do E s
tado o a maioria opinou contra a nossa opinião, sustentando estar 
em vigor as leis que prohibem ás egrejas, fabricas, irmandades, 
ordens terceiras, ordens monasticas herdar ou ser instituídas her
deiras, sustentando o Conselheiro Duarte de Azevedo a opinião 
que emittimos. 

Devemos transcrever a resposta á consulta que fizemos elo 
illustre jurisconsulto, e bem assim, em seguida, os pareceres elo 
Procurador Geral elo Estado na cau sa referida, e daquelles que 
nos honraram tam bem com as suas opiniões em favor elas leis 
prohibitivas ele ser instituídas herdeiras as corporações que se 
diziam de mão-morta. 
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PA RECER DO CONSELHEIRO DUARTE DE AZEVEDO 

Prohibição de ser em instituídas her
deiras as corpor ações de mão-morta. Ins
tituição ela alma elo testador por herdeira. 

A denominação de mão morta não comprehencle somente as 
corporações e fundações religiosas, mas todas as communiclades, 
corpos e es tabelecimentos publicas, cttja existencia se perpetúa 
pela subrogação successiva das pessoas que os compõem ou ad
ministram- lVlerlin, Rep. de Jur. vb. main-morte. 

Entretanto no direito patrio essa qualificação restringiu-se ás 
ordens, irmandades e corporações ecclesiasticas, ou só a respeito 
de taes institutos se promulgaram as leis de amortização, que 
pela Ord., li.v. 2.o, tit. 18, e direito anterior consistiam na prohi
bição ele adquirirem as eg rejas e ordens bens ele raiz por titulo 
intm· vivos sem licença r eal, ou ele possuírem além ele um anuo 
9s havidos por disposição ele ultima vontade. A defesa d t acqui
sição foi ampliada depois á de serem as corporações de mão
morta instituídas herdeiras, com o fundamento ele que neste caso 
verificava-se a instituição pr ohibicla ela alma do testador; e o pra
zo da posse dos bens legitimamente adquiridos, mas dependente 
de licença para se r conservado, ficou r eduzido ao ele seis mezes 
- Alvar á <le 9 de Setembro ele 1769, § 21, e ele 20 ele Maio ele 1796 ; 
Assento de 29 ele lVlarço ele 1770, Decreto de 10 ele Setembro ele 
1817, Lei ele 20 ele Agosto de 1864. 

Estas r estricções á faculdade de adquirirem as corporações 
ele m ão-morta bens de raiz e a prohibição de haverem quaesquer 
bens por successão testamcntal'ia (a intestacla era-lhes inapplica
vel), cessaram em vista elo artigo 72, § ;J .o, ela Constituição F ede
ral, que assegurou a todas as confissões religiosas em associa~ 
ção a livre acquisição ele bens, observadas ~s disposições do di
reito commum? 

A negativa parece r esultar ela consideração, de que as leis de 
amortização não tiveram por ftmclamento a incapacidade política 
ou civil elas corporações r eligiosas, sinão a utilidade economica de 
evitar-se a accumulação ela propriedade immovel inaliena vel, c ele 
cohibh·em-se as seducções du sentimento religioso elos tes tadores 
-Alvs. citados, preambulo elo edito francez ele Agosto de 1749, 
Giorgi, Persone Giu1·id, I, n. 136. Accr esce, que o Decreto de 7 
de J ane iro de 1890, que sepm·ou a Egreja elo Estado, e reconheceu 
a personalidade civil ele todas as egrejas e confissões existentes 
para adquirirem bens, manteve os limites elas leis concenzentes á 
p1·opTieclade ele mão-mo·rta. Além ele que, póde-se referir ao di
reito civil em vigor ao tempo ela Constituição a clausula elo ar
tigo 72, § s.o.- observadas as disposições elo di1·eüo communz. 

II. Não obstante, a solução contraria é preferível. 
Separando-se da Egreja Catholica, e isolando-se de qualquer 

egreja ou culto, a Constituição Federal c~eclarou que nenlmm del
les teria r elações de clependencia ou alhança com o governo ela 
União ou elos Estados. ·Todas as auctoridacles representativas de 
profissões r eligiosas ficaram assim extranhas ao Estado, de vida 
e movimentos autonomicos. 
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Ora, .quando proclamava-se a indcpendcncia das associações 
religiosas, equiparadas a quaesquer indivíduos quanto á facu lda
de adquirir bens, não seria incoher ente submettel-as á tutela elo 
Estado para certos meios de acquisição, e interdizer -lhes alguns 
não denegados a outras pessoas jurídicas ou individuaes? ! 

A liberdade conferida á Egreja, e a outras confi ssões relig io
sas, para acguisição de bens, g uardadas apenas as disposições do 
diTeito cornmum, não se compadece com as restricções do direito 
singular anterior. Direito commum não quer dizer direito civil 
ou privado; é o direito geral, de que gozam todas as pessoas, 
ein differ ença de direito singular , applicavel a poucas- Vicat, vo
cab. vb . commune jus; Savigny, Syst. I,§ Jo ; Esback, Introd. n. 28. 
E' o producto evolutivo do antigo j~ts gentútm, q~w omnes ut~tn
t~w, de cuja luta com o velho direito quiritario, ipsius civitatis, 
proveio todo o progresso do direito civil. 

A Egreja e suas corporações não gosariam certamente elo di
reito commum, si r elativamente á capacidade ele adquirir e pos
suir bens depenclessern ele prohibi.ções ou restricções, que não 
supportam outras pessoas jurídicas religiosa..; ou seculares, e me
nos as pessoas phy sicas. 

Parece pois absolutamente conforme aos pr eceitos cons titucio- · 
naes o Aviso de 11 de Dezembro de 1891, que do artigo 72 da 
Constituição F ederal deduz a plena capacidade civil das associa
ções Teligiosas, eq~tipaTadas ct q~taesqtteT otttTas ele OTclmn p1·iva
da paTa se 1·egeTem JJelo cli1·eito commwn; e cleclant abolidas 
p elo pr·eceito constitucional as leis ele amoTUzaçc'lo . 

O Assento ela materia é actualmente a lei de 10 de Setembro de 
18!:13. Constituídas as corporações r elig iosas como pessoas jurí
dicas pelo registro publico dos seus estatutos ou compromissos, 
poclem exe1·cer todos os cli?·eitos civis ?'elativos aos intm·esses elo 
seu instituto. Si não adquirirem a personalidade por esse modo, 
ainda assim a lei as considera sociedades civis- arts. 5 e 15 (*) 

III A instituição da alma por herdeira J'azia-se por meio ele 
capella vinculada, ou ela instituição por herdeira e testamenteira 
de alguma ordem, corporação 0u irmandade religiosa - Alv. de 9 
de Setembro de 17§9, § 21, Av. 1.0 ele 29 de Março ele 1769. 

Extinctas as cà"pellas e quaesquer vínculos pela lei de G ele 
Outubro ele 1835, é visto que por meio de capella vinculadada 
não é possível mais instituir-se a alma por herdeira. Não seria 
admissivel tambem, por falta de sujeito ela herança, a instituição 

(*) Segundo o direito francez e italiano, as corporações po
dem r eceber successões testamentar ias, com licença do governo
Cocl. Civil Fr., art. 910 ; Lei ele 2 de Janeiro ele 1817; Cod. Ital., 
art. 932. E' o que se observa tambem na Suissa-Rossel, Droit 
Civile de la Suisse Romande, pag. 273. Pelo Coel. Civil Port. não 
ha necessidade de licença elo governo, mas a disposição testa
m ontaria não eleve exceder á terça do testador, e si fôr consis
tente em bens ele raiz serão convertidos estes em fundos crmso
liclados-arts. 35 e 1781, § unico. Outros cocligos auctorizam as 
corporações a adquirir livremente por herança testamentaria, uma 
vez que sejam pessoas jurídicas, ou tenham existencia legal-Cod. 
H esp., arts. 745, § 3.0 , e 746; Arg., arts. 3734 e 3731) ; Chile, arts. 
963 e 9G5 ; Urug uay, art. 797, § 3.0 • E' este o direito consagrado na 
nos sa lei ele 10 ele Setembro de 1893. 
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pura e simples da alma elo testador por herdeira. Porém nacla 
impede qtte as corporações de mão-morta, aliás sempre r econhe
cidas capazes de receber legados, sejam instituídas herdeiras em 
testamento, embora a ficção ele que neste caso a instituição é 
feita em beneficio ela alma elo testador, e com imposição de suffra
gios, encargos pios, ou obras de beneficencia recommendados no 
testam eu to- (*"') 

D1·. M. A. Dum·te ele Azevedo. 

PARECER 

I 

A Lei de 9 de Setembro de 1769, § 21. e o Alvará ele 21 de 
Maio de 1796 estabeleciam que nullas são todas as disposições e 
convenções ca~tsa 11W7'lis, em que fôr instituída a alma por her
deira, e que, em relação ás capellas e anniversarios, cujos rendi
mentos, etc., sejam reputados bens livres e desembaraçados, não 
obstante as vocações e clausulas das instituições, pelas quaes os 
referidos bens se acham ou se acharem vinculados. 

Estas disposições, que vi~·oravam no nosso direito então, ti
nham seu fundamento na instituição ela Egreja do Estado, em 
favor da Egreja Catholica, com prerogativas e consequencias im
portantíssimas, e não podem ser interpretadas sinão investigan
do o seu fundamento jurídico, a base em que assentavam. 

A sociedade Egreja tinha uma posição peculiar na nossa or
ganização política e social, que se poderia dizer, sem grande eno, 
predominante, e ella influía grandemente sobre o desenvolvimen
to de nossas leis, em todo o movimento ela nossa vida social. 

Com o clesapparecirnecto das instituições monarcilic~s. subs
tituídas pelas instituições democraticas ela Republica F.'ederativa 
que nos r egem, deu-se completa e inteira alteração, que não se 
compaclP.ce com as regras e preceitos que decorriam necessaria
mente da posição especial ela Egreja no Estado, e daqui, com o 
desapparecimento do systema de Egreja do Estado, o necessario 
e logico desapparecimento de todas as disposições consequencias 
daquella. 

O Decreto n. 119 A, de 7 de Janeiro ele 1890 separou a Egre
ja elo Estado, e determinou expressamente que a União e os Es
tados não poderiam expedir lms, regulamentos ou actos adminis
trativos, estabelecendo alguma religião ou vedando-a, e crear dif
ferenças entre os habitantes do paiz, etc. ; outorgou a todas as 
confissões religiosas a faculdade de exercerem o seu culto, rege-

(**) A instituição da alma por herdeira é aclmittida em di
versos cocligos. Importa na applicação da herança á obra pia 
designada pelo testador, e em falta de designação, na distribui
ção dos bens em suffragios, esmolas, casas de beneficencia, etc. 
-Cod. Hesp., art. 747; Arg., art. 3'722; Chile, art. 963 ; Mex., art. 
3445; Urug., art. 799. 
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rem-se segundo a sua .fé, e não serem contrariadas nos actos pu
blicas ou particulares, estabelecendo que a liberdade assim insti
tuída abrange não só os indivíduos como as egrejas, associaçõe_s 
e institutos que se acharem aggremiados, cabendo a todos o ch
reito de se constituírem e viverem collectivamente, segundo seu 
credo e sua disciplina, assim como reconheceu personalidade ju
rídica em todas as egrejas e confissões religiosas para adquiri
rem bens e os administrarem, mantendo os limites traçados pelas 
leis de mão-morta. 

A Constituição Federal, porém, publicada e promulgada a 24 
de Fevereiro de 1891, na parte em que fez a - Declaração ele Di
reitos- no art. 72, § 3.o, estatuiu expressamente que todos os in
dividuas e confissõos religiosas podem exercer publica e livre
mente o seu culto, associando-se para esse fim e adquirindo bens, 
observadas as disposições dn direito commum, e por esta fórma 
revogou expressamente o limite imposto pelo art. 3.0 do citado 
Decreto n. 119 A, de 7 ele Janeiro ele 1890, de tal arte que as con
lissões religiosas, quaesquer que sejam, regem-se pelo direito com
mum em relação aos seus bens e patrimonios. 

-A Constituição deste Estado, em sua parie III - Declaração 
de Direitos e Garantias, - no art. 57, IV, lettra b) estabelece a 
mesma regra, exigindo apenas que o culto exercido seja compa
tível com a ordem publica e os bons costumes. 

As confissões religiosas são hoje, consequentemente, quer em 
relação ao modo ele associarem-se, quer em r elação aos bens, su
jeitas às disposições do direito commum, e conseguintemente ad
quirem bens, transmittem-n'os e perclem-n'os, observadas as 
leis de nosso direito civil sobre a materia. 

Sendo assim, me parece evidente que não têm mais vigor 
entre nós as disposições da Lei de 9 de Setembro de 1769 e as 
outras leis que regulam o mesmo assumpto, e assim não ficam 
nullos os testamentos em que forem instituídas herdeiras quaes
quer Egrejas ou confissões religiosas, reconhecidas como perso
nalidada jurídica, segundo nossas leis, e C(Jnsideradas pelo Esta
do tão somente como sociedade ele direito commum. 

•\ 
II 

O testamento ele fls., ainda quando se devesse julgar em vi
gor as disposições da mencionada lei de 9 de Setembro de 1769, 
não teria incorrido em nullidade, porque não contem elle insti
tuição d'alma, mas claramente legados deixados á Egreja Pres
byteriana, pessoa jurídica reconhecida pelo nosso direito para 
fins determinados, sendo certo que são esses legados a titulo 
particular, como se reconhece pelo estudo elo testamento, em sua 
fórm::t e materia. 

As proprias disposições do direito antigo, que estabeleceu a 
nulliclade, das instituições cl'alma como herdeiras, não conside
ram nullos os legadoR a titulo particular, tanto que, como bem 
observa o patrono elos réos, o Alv. de 28 de Setembro de 1810 
isenta ele decimas os legados á Santa Casa de lYiisericordia, cor
poração de mão-morta segundo o antigo regimen. 

E, pois, o testamento ele fls., deixando legados á Egreja Pres
byteriana, não é nullo por esse facto. quando é certo que mesmo 
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no regimen da legislação sobre corporações ele mão-morta, po
diam estas receber legados, dependendo apenas ela auctorização 
do poder legislativo quanto aos bens de raiz. 

O Procurador Geral do Estado 

D1·. A. Gados R. de Andrada Machado. 

ACCORDÃO 

Accordam em Tribunal: 
Que vistos, relatados e discutidos os autos, negam provimen

to á appellação interposta, para confirmar a sentença de fl s.; por
que tratando-se de um testamento cerrado, como é o que consta 
destes autos, observa-se guardar elle em sua fórma externa e in
terna todas as solemniclacles substanciaes positivamente assigna
laclas na Ord., liv. 4.0 , tit. 80, e Assento de 17 ele Agosto de 1811, 
explicado pelo ele 10 de Junho ele 1817, que regem exclusivamen
te a especie, sem embargo das arguições fei tas pelo autor, ora ap
pellantc, quer na 1.a, quer nesta instancia, por sua completa im
procedencia: 1.0

, porque, analysanclo-se o testamento em todo seu 
contexto, ve-se claramente que a vontade elo testador, fazendo es
crever a ultin;ta verba, que se allega conter a instituição cl'alma 
como herdeira, foi estabelecer mais um legado a titulo particular 
para o fim iclentico ao elo consignado na primeira verba, tanto 
assim que o tor)lou isento de ouus e obrigações, o que é o cara
cterístico do legado a titulo universal, ou herança (Coelho ela Ro
cha, Direito Civil, § 688), e nos testamentos se eleve ter em at
tenção antes o que o testador quiz elo que :a fórma pela qual se 
t enha expressado (Pothier, Trat. das · Substit, secção 3.", art. V, n. 
73, C'ttm in conditionib·us testctmentont'ln ·ooluntatem potüts qttam 
ve1·ba considm·a1·e opo'l'teat); 

2.0
1 porque, plenamente provado como se acha pela fé elo es

crivão no instrumento de fls. e depoimento das 5 testemunhas 
instrumentarias que o testador com as suas . proprías mãos lhe 
entregára o seu testamento, pedindo qne o approvasse, tendo até 
convidado préviamente as testemunhas para o acto de approva
çáo em cartorio, deixaram de ser formalidades substanciaes as 
palavras elo tabellião ao testador, pois o Assento ele 10 ele Julho 
de 1017 resolveu serem excusadas taes palavras, quando o testa
dor se antecipasse em pedir a approvação, como se póde ver no 
Cocligo Philippino, pag. 902, nóta, e T. de Freitas, nota 194, ao 
§ 74 do Trat. ele Test. ele G. Pinto; 

3.0
, porque prova-se com o instrumento ele approvação e de

poimento:; contestes de todas as testemunhas, inclusive as offere
ciclas pelo autor, que a testemunha Pedro Egyclío elo Amaral es
teve com as Q.emais testemunhas que figuram no instrumento 
desde o começo até o fim ; 

4. 0 , porque a leitura do instrumento de approvação não é 
formalidade estabelecida na Ord., liv. 4.0 , tit. 80, não obstante 0 
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disposto na Ord., liv. 1.0 , tit. 78, §§ 4.0 e 5.0 , que se refere eviden
temente aos contractos por escriptura publica e testamentos 
publicos, mas não ao acto da approvação do testamento cerrado, 
como prescreve O. da R.ocha citado, § 678, sendo que não tem ap
plicação á especie o que se contem no artigo 684, § 2.0, do Regu
lamento n . 737, de 1850; 

· 5.0, finalmente, porque a Egreja Presbyteriana de Botucatú e 
da cidade de S. Paulo, contempladas como legatarias no testa
mento questionado têm a sua capacidade provada para aclquiril· 
bens por este titulo, e.'C-vi do art. 5.0 do Decreto de 7 de Janeiro 
de 1890 e art. 72, § 3.0 , ela Constituição F ederal, ·que deram a to
das as egrejas e confissões religiosas, sem di stincção de cultos, a 
faculdade de adquirir bens e administrai-os, guardadas as dispo
sições elo direito commum. 

E assim julgando, como têm julgado, conclemnam nas custas 
o supplicante. 

S. Paulo, 6 de Junho de 1893. 
Xavier de 1'oledo, presidente interino.- Oli?;eint Ribeiro .-Pi

nhei?·o Lima.-Foi voto vencedor o elo sr. ministro Canuto Sarai
va. Oliveim Ribeü·o. 

2.0 ACCORDÃO 

Accorclão em Tribunal : 
Que vistos, expostos e discutidos, r ejeitam os embargos de 

:fls. por sua materia j á allegacla, largamente discutida e devida
m ente apreciada, para confirmar, como confirmam, o accorclão 
embargado, cujos fundamentos não foram abalados, porque são 
apoiados em disposições expressas ele lei e na doutrina geral ele 
Direito, sendo certo que a interpretação dada ao art. 5.o do De
creto de 7 Janeiro ele 1890, quanto á capacidade da Egreja Pres
byteriana ele Botucatú para adquirir bens- como pessoa jurídica 
está consagrada na novíssima lei n. 173, de 10 de Setembro pro~ 
ximo passado, regulando a organização das associações religiosas. 

Assim julgando, mandam que se cumpra o accorclão embar
gado, e pagas as ,qustas pelo embargante Antonio Soares de 
Barros. 

S. Paulo, 1.0 ele Dezembro de 1893. 
. Souza Lúna, pr:esiclcnte .-B?·o~é?·~.-Xa-z:ie?: ele Toleclo. - Igna

cw A1'?'Ucla.- Fe1'?'eu·a Alves.- Ol~·ve2?·a R~be~?·o.-Canuto Sar·ai
·va.- Pinhei?·o Lima.-Rolim. 

PARECER DO DR. J OÃO PEREIRA MONTEIRO 

Tendo sempre na conta de mais importante na hermeneutica 
jurídica o .cham~do elemento scientifico, cujos est~io~ ~ão a ~·CT;tio 
e a intentw leg~s, penso que a nossa nova constltmçao pohtiCo
juridica não modificou o direito civil no assumpto que faz objecto 
da consulta. 

O motivo e fim das leis de amortização não têm relação al
guma ele dependencia com a liberdade religiosa, que de r esto nós 
já tínhamos sob a monarchia. Taes motivo e fim assentam ex-
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clusivamente sobre considerações de ordem economica, assim 
synthetisaclas pelo eminente Paulo Caures, no seu Précis du Cou1·s 
d' Economie Politique, tom. 1.0 , pag. 81 : «Si les personnes mora
les dites de main-m01·te étaient émancipées, clisposant cl'unc in
fluence morale consiclérable _et cl'immenses ri.chesses matérielles, 
elles formeraient autants cl'Etats indépendants au sein de la na
tion! Au surplus, quel que puisse être ce péril, les aspects éco
nomiques ele la question doivent seuls fixer notre attention; ils 
suffisent d'aillcurs à justifier les mesures restrictives. A' propos 
de la théorie de la proprieté, on verra quels sont les inconvé
nients généraux de la concentration excessive eles fortunes. Or 
ces inconvénients seraient aggravés dans une proportion incalcu
lable si la concentration se produisait sans entraves au profit eles 
associatiuns- Ces associations, c'est même de là que leur vient 
le nom de personnes de main-moTte, n'alienent jamais et ne meu
rent pas, tandis qu'elles acquierent indéfinement: de génération 
en génération, leurs richesses matérielles s'accroissent; il n'y a 
ancune regle à leurs envahissements successifs sur la propriété 
eles particuliers. La ??utin-??W?'te a été l'un eles fléaux de l'ancien 
régime;; or, avec la liberté illimitée, elle ne tarclerait pas à être 
reconstituée: les biens séraient en fait retirés du commerce, im
mobilisés, soumis à eles regles d'administration peu favorables 
au progres inclustrieL ' 

Foi longa a transcrip<;~ão-mas fizemo!- a integralmente por
que está alli o que poderamos dizer, e não diríamos melhor. 

Ora, as mesmas considerações, as quaes, como se vê elos nos
sos r einicolas e elo pream bulo ele varias elos alvarás portugue
zes concernentes ao assumpto, foram tambem motivo elas respe
ctivas leis, ele modo algum são desconsoantes o systema ele go
verno firmado pela Const. de 24 de Fevereiro e os pi·incipios 
nella consagrados; e pois, taes leis continuam em vigor - Consti-
t:uição, art. 83. . 

Portanto, as cl'ispos'ições ele di?·eito conum~m, a que se refere 
a mesma Constit. no art. 72, § 3.0, comprehendem o systema das 
nossas leis de amortização. 

E pois, r espondendo á carta-consulta com que V. Exc. me 
honrou, direi que, para mim: 

L0 ) é nulla a instituição da alma por herdeira, 
u . 0 ) bem como a de Egrejas, Irmandades, Hospitaes, Miseri

corclias e Ordens Terceiras. 

Jocio Pe1·eim MonteiTo. 

PARECER DO DR. JOÃO MENDES JUNIOR 

Respondo: 
Ao primeiro.- Não pó de actualmente ser a alma instituída 

herdeira, porque: L0 ) Não ha lei alguma revogando as leis de 9 
de Setembro ele 1769, § 21, e ele 20 de Maio ele 179f:l, leis estas 
qi.w prohibiram semelhante instituição; 2.0

) As novas leis, isto é, 
as elo actual regimen, não alteram, nem se oppõem, de qualquer 
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modo, aos fundamentos da,quellas leis de 1769 e de 1796, funda
mentos que são os seguintes: a) Que as propriedades de casas, 
os fundos de terras e as fazendas, foram m·eaelos para subsisten
cia elos vivos e não para os defuntos; b) Que não ha razão al
guma para que qualquer homem, depois ele morto, haja ele con
servar o dominio elos bens até o dict elo J~tizo; c) Que não ha 
razão alguma para que o sobredito homem pretenda tir ar pro
veito elo perpetuo in com modo de seus successores até o fim elo 
elo mundo ; cl) Que, si isto fosse acblissivel, n ão haveria hoje um 
palmo de terra pertencente a gente viva. 

Ao segunclo.-0 Assento ele 29 ele lYiarço de 1770 é uma 
lei. Esse Assento não está r evogado e declara que a instituição 
de alma por herdeira se verifica tambem no caso de ser alguma 
Ordem, Irmandade ou Corporação instituicla por herdeira e tes
tamenteira·; não quer isto dizer que taes Ordem, Irmandade ou 
Corporação não possam rereber legados, não sendo universaes. 
Pouco importa a abolição elas leis ele amortização e a separação 
el a Egreja e elo Estado, pois os fundamentos das citadas leis de 
1769 e 1796 não têm relaçã0 alguma quer com a amortização, 
quer com o systema das relações entre o Estado e a Egreja. 

E' o que penso, sal v o melhor juizo, tanto mais quanto os ul
tirnos Accordams dos 'l'ribunaes Brazileiros não têm sido contra
rios á minha opinião. 

O advogado 

João JI!Iencles ele Almeida J~mio1·. 

Assim, de egual opnnao dos Drs. Monteiro e Mendes Junior 
são os illustres advogados consultados Drs. Pinto Ferraz, Con
selheiro Justino ele Andrade e Desembargador Aureliano Couti
nho, dando pareceres verbaes. 

Em França o legado fei to por um testador em proveito ele 
sua alma eleve ser interpretado no sentido ele que a vontade Jo 
testador é que a somma formando objecto dess e valor seja em
pregada em se mandar dizer missas. Alli é valida a disposição, 
não se entencle11do feita em proveito ele um incapaz (Furgole, 
trat. 1.0 , pag. 329; Dalloz, tomo 16, n. 3461. pag. 998.) 

Os legados feitos a Deus e a Jesus Christo se julgam alli 
feitos á egrej a parochial elo logar onde o testador tinha seu do
micilio. Do mesmo modo, as liberalidades feitas a um archanjo, 
a um martyr, a um santo e a uma santa, devendo ser attribui
das ás egrejas onde o testador tem seu domicilio. (Merlin, Repet. 
vb. Instit. ele Heret., secção VI, n. 9 ; Dalloz, vol. lti, pag. 998, n. 
3Mi0.) 
· Na Inglaterra são validos os legados deixados aos animaes 
de estimação, cães e cavallos, entendendo-se que taes legados são 
para seu tratamento a cargo dos testamenteiros. Os legados fei
tos á cidade, ao hospital, deve-se entender fei tos á cidade onde o 
testador tem seu domicilio; e, se elle ha mudado, será attencliclo 
o logar onde passou a residir ao tempo da facção do testamento. 
Os bens pertencentes a um a Imagem, que não tem irmandade 
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com individualidade juriclica, pelo facto de vacancia, passam á 
Fazenda Nacional. (Avisos n. 8.-, de 28 de Março de 185~b; n. 138, 
de 1.0 de Março de 1868 e Decreto n. 2.433, de 15 de Junho de 1859, 
art. 11, § 4.0 . ) 

Transcrevemos os pareceres e decisões proferidas acerca da 
nulliclacle elo testamento de Vicente José da Silva, feito no Rio de 
J aneir·o, em 16 de Maio de 1886, 

VERBA LITIGIOSA 

«Instituo herdeira usofructuaria elos remanescentes ele meus 
" bens, os quaes serão convertidos em apolicés ela divida publica, 
• á minha mulher; por sua morte passam as apolices á minha 
• irmã D. Leopoldina, tambem em usofructo, e por sua morte á 
" menina Vicentina, tambem em usofructo, revertendo a p1·op1·ie
" dacle plena á Ordem Terceira do Carmo. » · 

CONSULTA 

Pergunta-se: 
O testamento junto póde ser annullaclo pela irmã do testador? 

Respondo: 
No testamento junto, Vicente José ela Silva, instituindo her

deiras usufructuarias elos remanescentes, em 1.0 grau, sua mulher 
D. Cypriana, em 2.0 sua irmã D. Leopolclina e em 3.o a menor 
Vicentina, accr escenta: pe1-tencenclo a plena p1'0]J1'ieclcbcle á 01'
dem TeTceira elo OctTmo. 

Varias verbas que estabelecem legados ele usofructo ele mais 
ele um grau, terminam assim : 

3." .. . peTtencenclo, po1·ém, a PROPRIEDADE plena á 
0Tdem Tm·cei1\t de Nossa Senhont do Ganno. 

4. n • .• pe1'tencenclo finalmente á Ordem elo Ca1·nw a 
PROPRIEDAEE clellcbs (apolices), extinctos q1w 
sej'am os ditos 1b81tfructos. 

5." .. . pe1'tencenclo a PROPRIEDADE á 01'dem ele Nos 
sa Senho1·a do Carmo. 

Si é inuegavel, á vista elos trechos transcriptos, que o recla
ctor elo testamento não tinha exacta noção elo usufructo, parece, 
com tudo, approximaclas as verbas e beín ponderadas suas dispo
sições, que era vontade elo testador transmittir desde logo a pro
priedade á Ordem, deixando simplesmente aos outros benefiaclos 
o uso e fruição elos bens, salva a sua substancia. 

Nestes · termos, a Ordem adquiriria e:v tunc a propriedade que 
se tornaria propriedade plena logo que cessasse o direito elos de
mais legatarios e herdeiros. 

E assim, o testador estabeleceu, não ficleic01mrt'issos, ele que 
não mostrara ter icléa, mas propriamente usofiructos, como aliás 
se exprime; não havendo no testamento disposição que r esista a 
esta entidade juriclica . . 

A clistincção é capital. 
No caso ele ficleieommisso, o fideicommissario nullamente no

meado ou incapaz de receber os bens, seria excluído pura o sim-
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plesmente, e as disposições testamentarias aproveitariam aos ou
tros beneficiados, conforme direito. 

No caso, porém, do usofructo, que é o da especie, a Ordem 
considera-se instituída herdeira directa e inunediatamente quanto 
á núa propriedade dos remanescentes. . 

Ora, a instituição da Ordem, equiparada á instituição d'alma, 
nullifica o testamento, quer quanto á propria intituição, quer 
quanto aos legados. 

Assim dispunha a lei de 9 de Setembro de 17ô9, § 21, ex
pressamente interpretada nesse sentido pela Assento n. 266, de 29 
de Março de 1770, roborado pela doutrina dos de 5 de Dezembro 
do m.esmo anuo e de 20 de Julho de 1780. 

E posto que a dita lei (§ 21) houvesse sido .suspensa pelo 
Decreto de 17 de JuU1o de 1778, foi todavia restaurada pelo Al
vará de 20 de Maio de 1796, revivendo pois o direito anterior, 
fixado pelo Assento de 29 de Março de 1770, como decide o de n. 
320, de 21 de Julho de 1797. (ConsolidaÇão, úts. 1002 e 1003.) 

Ora, os assentos citados têm força ele lei, em virtude do cUs
posto na Lei de 18 de Agosto de 1769, § 4.0 1 e na de n. 2684, de 
23 de Outubro de 1875, art. 1.0 

Portanto, o testamento é nullo no todo; e a nullidade póde 
ser demandada pelos herdeiros a quem tocaria a successão ab
intestato, que são, na falta de descendentes e ascendentes, os col
la teraes até o 10.0 grau, preferindo o grau mais proximo ao mais 
remoto; o que se entende com a irm.ã elo testador, de que falla o 
quesito, si é a unica herdeira colla teral mais proxima. 

Rio de J aneiro, 5 ele Setembro de 1887.- Dr. João Antonio de 
Souza Ribei1·o. 

SENTENÇA 

Vistos estes autos, entre partes: D. Leopoldina J oaquina Fi
gueiredo e Silva (como autora), D. Cypriana de J esus e Silva, na 
qualidade de testamenteira e inventariante do espolio de Vicente 
José ela Silva, a Veneravel Ordem Terceira de Nossa Senhora elo 
Monte do Carmo, Alhl.gnsto Dias ele O li v eira, representado por seu 
procurador Antonio Ferreira Meira, João Luiz Coelho, Henrique 
José Serrão, Carolina, ex-escrava, e a menor Vicentina, por se11 
tutor (como réos). 

Articula a autoa:a no libello a fi. :) :-que em 17 de Julho de 
1886 falleceu nesta Côrte Vicente José da Silva, vulgo Calças LaT
gas, sem ascendentes nem descendentes e com testamento, no 
qual non1eou testamenteira e inventariante ele seus bens a ré D. 
Cypriana, com quem era casado sob o regimen de separação (do
cumentos fls. 6 e 12) ; - que é a autora nnica irmã elo testador, 
por serem ambos filhos naturaes elo Major Vicente José da Silva 
e de D. Domitilcles Cecilia ele Faria, e ambos reconhecidos por seu 
pai em testamento aberto em Dezembro de 1884 (does. fls . 18 e 19); 
- que o testador ins tituiu legataria ela quasi totalidade ele seus bens 
a r é Ordem do Carmo, com violação expressa da Lei de 9 de Setem
bro de 1769 e do Alvará de 20 de Maio de 1796, e, para fraudar 
essas disposições legaes, fez pequenos legados e deixou esses le
gados á dita r é Ordem do Carmo em tres ordens successivas de 
fideiconunisso á sua mulher, á menina Vicentina e a ella autora; 
-que, nas condições expostas, quer por ter o testador instituído 
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a alma por herdeira, quer por ter instituído, antes da reversão dos 
bens, tres ordens successivas de fideicommisso, é o sobredito tes
tamento de pleno direito nullo, devendo toda a herança caber a 
ella autora, corno irmã e unica herdeira legitima elo testador: 
Em consequencia elo que, pede que seja julgado nullo o testamen
to ele Vicente José ela Silva e devolvida toda a herança a ella au
tora. 

A r é Ordem do Carmo, reconhecendo a procedencia elo libello 
quanto aos r emanescentes da herança ele Vicente J osé ela Silva, 
na qual foi instituída herdeira, r enunciou á mesma herança pelo 
termo de fi. 65, julgado á fl. 66, e contrariou á H 62, quanto ao 
mais pedido no libello, allegando : - que não ha lei que prohiba 
que as corporações religiosas recebam legados de quaesquer es 
pecies de bens, salva a obr igação ele amortizar os de raiz, como 
se vê da Consol. elas Leis Civis, art. 100<1 e sua nota ; -que care
cendo, pois, a autora de direito para excluir ella ré ela acquisição 
e cliS'l!osição dos allnclidos legados, eleve ser julgado improceden
te o hbello nessa parte dos legados. 

Os demais r éos e seus r epresentatantes legaes contrariaram 
por negação, como se vê a fls. 61 e 67 a 70, replicando a atltora 
por negação á fl. 74 v. 

Posta a causa em prova pelo despacho de fl. 75, arrazoaram 
rrs pa.rtes afinal, depois ele prestar a ré, D Cypriana, o seu depoi
mento á fl. 80. 

O que bem ponderado : · 
Considerando que a nullidade confessada á fl. 65 e julgada á 

fl. 66, da 7.a verba elo testamento á fl. 6, em que o fall ecielo Vi
cente José da Silva insLituiu no rigor ele direito, herdeira elos re
manescentes de seus bens a r é Ordem do Carmo, não prejudica 
os legados instituídos no mesmo testamento, como tem sido de
cidido em mais de um julgado e nomeadamente no Accordão r e
visor n. 8298-recorrente a Veneravel Ordem Terceira do Senhor 
Bom J esus do Cal vario e Via Sacr a, e r ecorrido Lourenço Tei
xeira Borges (Direito, vol. 1.0 1 pag. 25, e vol. 2.0

1 pag. 323), e na 
sentença de 15 ele Abril de l 78, confirmada pela Relação do Re
cife (Gazeta Jurídica, vol. 30, pags. 291 e seguintes), tanto mais: 

Considerando que pela renuncia ele fl. 6- tornou-se o dito tes
tamento clestituto, e nessB caso, segundo Gouveia Pinto (Trat. de 
Test., cap. 28, nota 152) elevem ser os legados cumpridos pelo her
deiro legitimo ; 

Considerando que nenhum vicio affecta os legados insti tui
elos em favor elos réos Antonio Ferreira J\l[eira, João Luiz Coe
lho, Henrique J osé SerTão, Carolina, ex-escr ava e Augusto Dias 
de Oliveira; . 

Considerando que por ter sido expressamente impos ta a clau
sula ele perpetuidade nos legados constantes das verbas 3.", 4." e 
5." elo te'stamento á f i. 9, não dá vinculo, na accepção juridica 
dessa palavra, para qLlc seja applicavel a tnes legados a Lei de o 
de Outubro de 1835, segundo a jurisprudencia mais seguida (sen
tença de 18 de Abril ele 1874, confirmada pela Relação da Côr te, 
em gr au de appell açào, a que foi negada a r evista, conform e se 
vê na Gazeta Juridica, vol. 10, pag. o'l e seguintes); 

Considerando que tambem prevalecem as ditas verbas B.a, 4.n 
e 5.", Hão obstante constituírem fideicommissos de mais de dons 
graus, porque a Ord., liv. '1. 0 , tit. 87, § 12, os permitte, como bem 
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se vê do mesmo testamento as substituições não vão além do 4.o 
grau da Novena 159 (sentença de 1874, já citada, e escriptores 
nella mencionados; Repert. das Ords., vol. '!.0 , pag. 696, not. c; Can
dido Mendes, Cod. Philipp., notas 1 e 2 á Ord. citada); 

Considerando que a ré Ordem do Carmo, como corporação 
de mão-morta, póde receber legados, com dependencia somente 
de permissão elo Corpo Legislativo quando consistem em bens 
de raiz; art. 68 e nota 10011 da Consolid. ele T. de Freitas; 

Considerando, finalmente, estar provada a qualidade heredi
taria da autora, como unica irmã elo falleciclo testador Vicente 
José da Silva: 

Nestes termos e nos ele direitos, sendo nulla pela confissão 
de fl. 65 a verba 7. 11 do testamento a fl. (j, sejam os r emanescentes 
dos bens elo testador Vicente José da Si! v a devolvidos á autora, 
e julgando, como julgo, improcedente o libello quanto ao mais 
que foi pedido, declaro valido o mesmo testamento quanto aos 
legados instituídos em favor dos réos o conclemno a autora nas 
custas. Selle-se o accrescido. 

Rio de Janeiro, 9 de Fevereiro de 1889. - Antonio Rod1·igues 
MonteiTo de Azevedo. 

CONSULTA 

D. Leopolclina Joaquina Figueiredo ela Silva, irmã de Vicente 
José da Silva, fallecido com testamento, intentou contra a Ordem 
Terceira elo Carmo e outros, acção de nullidade desse testamento 
e petição ele herança. 

A Ordem confessou a nullidade quanto á inst ituição de her
deira, e no mais contrariou o libello. 

A sentença, mandou entregar á autora us remanescentes da 
herança, em virtude ela nullidade confessada, e no mais julgou 
improcedente a acção : 

1°) porque a nulliclade da ins tituição não acarreta a dos lega
dos conforme tem sido decidido. (Di1·eito, vol. 1°, pag. 25, vol. 2", 
pag. 323 ; Gaz. Ju1·id., vol. 30, pag. 291 ). 

2°) porque pela\ r enuncia ela Ordem, o te s tamento tornou-se 
destituto, e nesse caso ao herdeiro legitimo incumbe cumprir os 
legados, como diz Gouvéa Pinto, T1·at. de Testam., cap. 28, nota 152. 

3°) Porque nenhum vicio affecta os legados deixados a Meira, 
Coelho. Serrão, Carolina e Oliveira. 

4°) Porque os legados elas verbas 3.", 4." e 5." não são víncu
los, por se lhes não ter imposto a clausula ele perpetuidade; não 
obstante constituirem fideicommissos de mais de clous grãos, per
mitte-os a Orcl. liv. 'L", tit. 87, § 12. 

5°) Porque a ordem, como corporação ele mão-morta, pode 
receber legados. ( Consolicl., arts. 69 e 1004,). 

Pergunta-se : 
Em face elo direito que rege a ma
teria, convirá appellar da sentença'? 

Respondo affirmat.ivamente, porque a lei ele 9 ele Setembro 
ele 1769 § 21 consideras nullas as disposições em que fôr institui da 
a alma por herdeira ; o assento n.o 266 de 27 de Março de 1770 
applica a nulliclade á instituição de Ordens, Irmandades ou Cor-
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porações, e estende-a aos legados deixados nos testamentos assim 
inquinados; e os assentos ele 5 de Dezembro elo mesmo anuo e D 
ele Abril ele 1772 só exceptuavam os legados lisamente cumpridos 
antes ele entrar em vigor a lei ele Setembro. 

Suspensa essa lei pela ele 17 de Julho ele 1778, mas restaura
ela pelo Alvará ele 20 ele Maio de 1795, mandou o Assento n. 320, 
ele 21 de Julho de 1797, que fosse ella observada como interpre
tára o Assento de 29 de Março de 1770. 

E porque os ditos assentos têm força ele lei ex-vi elo dispos
to na lei ele 18 ele Agosto ele 1769, § 4.0 • e na n. 2684, ele 2;J de 
Outubro de 1875, art. 1.0, é irrecusavel que o testamento de Vicen
te Silva, instituindo por herdeira a Ordem do Carmo, á qual dei
xou a núa-propriedade dos remanescentes da herança, labora em 
flagrante e absoluta nulliclade, quer quanto á instituição, quer 
quanto aos legados nelle contidos, sem clistincção, nem limitação. 

'l'al é o direito corrente que bem compendiou T. ele Freitas 
nos arts. 1002 e 100:-J da Consolidação; e assim professa, com ou
tros, o abalisado Lobão, Notas a Mello, vol. 4.n, Dissert. 6.0 , §§ 4.0

1 

17 e 20; Acç. Summ., vol. 1.0 , § 180. 

Assim que não procede o primeiro e principal motivo da 
sentença, e ficam prejudicados todos os outros, pois é absurdo 
indagar quem póde cumprir ou receber legados nullos, e si va
lem ou não suas modalidades. 

Deste voto não me dernovem os arestos a que o juiz allucle, 
porquanto; 

a) Não consta que haja paridade ele factos e suas circums
tancias, nem de pedidos nas diversas causas; 

b) Os julgados só obrigam os litigantes entre os qlle são pro
feridos ; e, sendo contrarias a direito expresso, longe de cleroga
rem a Jei, incorrem em nulliclacle (Ord., liv. 3.0 , tit. 75 pr.). Non 
exemplis, sed legib-us j-udieancl~tm est. 

Sobreleva ; 
Quanto ao 2.o motivo ela sentença, que o invocado Gouveia 

Pinto, na nota 152, refere-se ao testamento em si valido, cujo her
deiro instituído não pócle ou não quiz acceitar a herança; e na 
especie o testamento é nullo no todo, e a Ordem não renunciou 
nem podia renunciar áquillo a que não tinha direito, mas confes
sou a nnlliclaclc. 

Esse motivo tomado ao pé da letra, resolveria a questão pela 
questão, porque a sentença viria a dizer «que os legados não são 
nullos por serem válidos, visto ter ele cumpril-os o herdeiro». 

Quanto ao '1.0 motivo: 
1) que não foram constituídos ficleicommissos, mas usufructos 

como p011clerei em parecer de 5 ele Setembro de 1887 ; 
11) que aincb quando houvesse ficleicommissos, não poderiam 

estes valer além do 2.0 grau. attento o pTeceito generico da 01·cl., 
liv. 4.0 , tit. 87, pr., que rege a disposição e o exemplo do § 12 ; e 
quem exorbitar dessa lei precipitar-se-ha no cháos clescripto por 
Hiutze Ribeiro, Fideicom., pags. 141 e seguintes. (Consolid., nota 
ao art. 73). 

Leis ela Provedoria 31 



-482 -

Quanto ao 5.0 e ultimo motivo, que a faculdade concedida 
ás corporações de mão-morta de r eceberem legados (Consolid., 
art. 1004), não é parte para r evalidar legados nullos, e portanto 
não tem objecto e não p'de ser exercida quando os legados são 
feitos em testamento invalido. (Cons., arts. 1002 e 1.003.) 

Rio de Janeiro, 1L1 de Fevereiro de 1889. 

D1·. João Antonio de Souza RibelTo. 

ACCORDÃO 

Accordão em Relação, etc. Que, r elatados e discutidos os 
autos: 

Considerando que o testamento por cópia ou certidão a fl. 6 
incorre na censura da Lei de 9 de Setembro de 1769, § 21, e As
sento n. 266, de 29 de Março de 1770, que consideram nullas as 
disnosições testamentarlas que instituem a alma como herdeira, 
e estendem a nullidade á instituição de irmandades e ordens , 
como a de que se trata- a Ordem Terceira ele Nossa Senhora do 
Carmo; 

Considerando que em tal censura incorreu o testa :lor Vicente 
José da Silva, quando instituiu a dita Ordem sua h erdeira uni
versal na verba 7." do referido testamento, nas 3.~, <1." e 5.", com
quanto nestas procurasse disfar çar a instituição da plena proprie
dade por tres ordens successivas de u sufructo; 

Considerando que não tem valor jurídico o facto ele haver a 
dita ordem r enunciado a herança resultante da 7." verba, ou con
fessado a sua nullidade; porque só póde renunciar quem pócle 
acceitaT, e não havia necessidade de que se confessasse tal nulli
clade- que é de pleno direito, e est e facto não passa de um modo 
pelo qual a dita ordem pretendeu legalisar a herança deixada nas 
referidas verbas 3.n. <1." e 5."; 

Considerando, finalm ente, que em tal hypothese as lPis cita
das nullificam o testamen to quanto á instituição e quanto aos le
gados : annullam o r eferido testamento, sendo a herança devolvi
da a quem tocar ab-intestato, na fórma de direito e na ordem da 
successão ; pagas as custas pelos réos. 

Rio, 26 de Agosto de 1890.- Ji'. Lemos, presidente.-Mnniz Bct1·
Teto.-Bet1'1'0S Pimentel.- Rocl1·igues, vencido. Votei pela confirma
ção da sentença appellacla. A nossa legislação não prohibe que as 
corporações ele mão-morta adquiram bens por qualquer modo, 
ainda mesmo ele raiz, devendo porém estes se t' convertidos em 
apolices da divida publica. E' cer to que a Lei ele O de Setembro 
de 176\J e o Assento de 29 de Março ele 1770 prohibem a insti
tuição d'alma por herdeir a ; o que não se deu na hypotb.ese dos 
autos. Accresce que os tribunaes têm decidido que o facto de 
annullar uma verba testamentaria não importa necessariamente 
nullidade de todo o testamento, e contra o tes t:!mento por cópia 
á fl. 6 nenhum vicio foi allegaclo, além ela figurada instituição 
cl'alma por herdeira ; o que julgo não constar. 
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PARECER 

Foi-me apresentado um apontamento contendo cópia do ac
cordão que annullou no todo o testamento de Vicente José da 
Silva, da declaração de voto elo juiz vencido, e a summa elos em
bargos deduzidos pelas partes. 

O voto vencido e os embargos oppõem á decisão as seguin
tes objecções, que não procedem, como irei mostrando. 

Ln 

O testctmento nc'io envolve institu·içc'io de 
alma, mas wnct sm·ie de ficl eicommissos, 
em que ct 01Ylem elo Ccwrno occu,pa o ~tl
timo loga1·. 

Nenhum argumento justifica a obj ecção. 
Como define o Assento n. 266, de 29 · de lVIarço de 1770, ha 

!nstituição cl'alma quando é instituída herdeira «alguma ordem, 
Irmandade ou corporação»; e assim foi expressamente instituída 
a Ordem elo Car:!lo quanto aos r emacescentes ela herança, sujei
tos embora a usufructo de ter ceiros. 

Ora o usufructo não tira á disposição seu verdadeiro cara
cter, nem seria parte para fraudar a lei, porque implica a imme
diata transmissão da nua-propriedade á instituída, á qual cabe
ria direito eventual á universalidade dos bens, si os legados ca
ducassem ou fossem repudiados. 

Esse direito eventual á universalidade caracteriza judicial
mente a instittúção ele herdeiro. 

O ideiado fideicommisso é entidade estranha á questão, con
forme expuz em parecer ele 5 de Setembro de 1887: o testamento 
falla repetidamente em usufructo, attribuinclo LOGO a proprie
dade á Ordem do Carmo, e deixando aos outros beneficiados o 
simples uso e fruição dos bens, salva a sua substancia. 

2." 

A lei nc'io p1·ohibe q~te cts cOTJJOTações 
de mc'io-nw1·ta ctclq~ti1·am bens po1· qual
q~te1' moela. 

Mas reconhecendo o proprio voto vencido que a lei prohibe 
a instituição d'alma por herdeira, e havendo-a no testamento ele 
Vicente José ela Silva, como acabo ele dizer, é irrecusavel a nul
lielade, resultante da violação ele preceito legal prohibitivo, con
forme pronuncia o citado assento de 1770, accorde com o dispos
to na Lei ele 9 de Setembro ele 1769, § 21. 

E porque, nos termos elo assento, a nulliclade não se limita á 
instituição, mas estende-se aos legados, salta aos olhos que, sendo 
o testamento nullo no todo, não póde a Ordem adquirir valida
mente por titulo nullo. 

A these, pois, elo voto vencido, reduz-se a esta outro :- as 
corporações de mão-morta podem adquirir bens por qualquer 
modo, q~te nc'io seja i tlegal. 



- 48-:1: -

3.n 

Os tr··ibnnaes têm .i~~lyc~clo q·~w c~ mtlliclc~
cle ele ~~ma verbct testmnentcwia não im
pO?·ta necessct1·iamente ct de todo o testa
mento, alieis isento ele vicio int1·inseco. 

SIM, quando as disposições são i sentas entre si, e o vi cio 
intrínseco de uma não inquina as outras. 

Não, quando o vicio é com muro, ou q uando a lei determina 
no caso vertente, que a nulliclade da disposição principal in c[ ui na 
todo o acto, sem distincção. 

4." 

Conressaela corno fo i pela 01·clern a 
n·nlliclacle ele ·instü~oiçc'lo, cessa o viçio e 
valem os legaelos. 

A confissão da nullidade não revalicla o testamento, porque 
a Orclem não pode testar pelo mor to; apenas simplifica a clis
cussão, dando como certo o que já o era por direito, direito que 
o juiz deve applicar, ainda que o neguem as partes. 

Pelo exposto, e o mais ponderado nos pareceres ele 5 de Se
tembr o de 1887 e 14 de Novembro ele 1889, penso que o acconlão 
assenta em inconct1ssa dou trina legal; e assim respondo á recente 
consulta. 

Rio, 10 de Setembro de 1890. 
DT. João Antonio ele So·uza Ribeü ·o. 

ACCORDÃO 

Accordão em Blelação, etc. Que r elatados e discutidos os 
autos, rejeitam os embargus oppostos ao accordão de fl. 1.57, 
que confirmam por seus fundamentos : pagas as custas pelos 
embargantes. Rio, ·1 de Novembro de l SHO. - Fa1·ict Lemos, pre
sidente. - · Moniz Ba1'1'eto. - Rocl1·igues, vencido. - Bct1'7'0S Pi
rnentel- Votei, sem embargo dos embargos, pela sustentação do 
accorclão de fi. 157, pelo qual se declarou null o, quer na institui 
ção, quer nos legados, o testamento ele fl. U, que por uma serie 
ele fideicommissos, ou usufructos, instituio em ultima analyse a 
Ordem Terceira elo Carmo por her deira - o que é equivalente a 
in stituir a alma por herdeira - para incouer na prohibição elo § 
:n da lei ele 9 de Setembro de 17(:)!) (Ass. 1o ele 20 de Março ele 
1770). 

Estabelecida essa equipollencia, fundou-se o meo voto em 
disposições expreSS!lS que, presrrevendo a null iclacle ela institui
ção, fulminam com a mesma pena os legado deixados em seme
lhante testamento, ainda que a tit ulo singular. E' u'esta these 
que me firmei; e, para não alongar-me em expor e combinar os 
preceitos ela legislação applicavel á especie elos autos, r ecorro á 
~on.solielação ela doutrina q ue nella se contem-feita pelo e~-imio 
JUnsconsulto autor ela Consoliclação elas nossas leis civis. Canso-
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lidando a Lei de 9 de Setembro de 1769, revalidada peJo Alvará 
de 20 de Maio ele 1706, Assento 1.0 , de 29 de Março de 1770; As
sento 'L", de 5 Dezembro do mesmo anno; Assento L0 , de 20 ele 
Julb.o ele 1780, e Assento 2.0 , ele 21 de Julho de 1707; diz o texto 
(art. 1002): «São nullas todas as disposições em que é instituída 
a alma por herdeira, o que é extensivo aos legados.» Proposição 
que pócle ser substituída pela seguinte, ainda mais energica na 
fqrma: << São nullas as disposições em que for instituída a alma 
por herdeira, nullas na instituição e nos legados». Tal é pensamen
to, diz o auctor da Conso lidação, em a nota 15 do art. 1002, expres
so no citado Assento L0 , ele 29 ele Março ele 17'70. 

Essa intelligencia a iml:a mais firme se torna com o argumento 
deduzido elo tambem já citado Assento 4.0 , de 5 de Dezembro ele 
1770, o qual, explicando o Assento 1.0

, de 29 ele Março elo mesmo 
anuo, exceptua da nullidacle os legados já cumpridos e as despesas 
justamente feitas por testamenteiro ele boa f é, a qual, diz Per. e Sou
za (Dicc. Jur.), desobriga ele restituir o que com ella se clespencleu. 
E' ó por esta escu sa, a boa fé, que os legados já cumpridos esca
pam á nulliclacle, que invalida in tot~um o testamento, em que ha 
instituição ela ctlma. . 

O elem ento his torico, que tanta luz ministra á interpretação 
elas leis, explica, si fôr consultado, a razão porque se reprimiu a 
instituição cctusa moTtis das corpor ações r eligiosas que anterior
mente podiam herdar. (Alvs. ele 20 ele Março ele 1634 e de 2 de Maio 
de 1047.) 

Nem se diga que seria caso unico, em que a nulliclade da insti
tuição acarreta a nullidacle elos legaclos; pócle-se citar o ela Orcl. 
liv. 4.0 , tit. 82, § 5.o, extratado no texto do art. 1015 ela Consolidacão' 
nos seguintes termos: «Tambem ser á nullo o testamento na insti~ 
tillção e nos legado$, si depois clelle sobreveio ao testador algum 
filho legitimo, ou si o tinha, não era di sso sabedor, etc.» 

Na especie de que se trata, propoz-se o legislador a prohibir com 
severidade a instituição das corporações ele mão-morta, como pro
hibiu a instituição cl'alma, por herdeira, conclemnando até os leo·a
dos a titul o singular, que em taes testamentos fossem deixados."' 

Dizer que ha instituições nullas e legados validos no mesmo 
testamento, longe de infirmar a doutrina que sustentei com o meu 
vote, mostrei somente que ha casos outros em que, annullada a in
stituicão, prevalecem os legados, mas que por certo não são os ex
cepcionaes apresentados nos arts. 1002 e 1015 da Consolid., como 
me parece que demon strado ficou, posto que perfunctoriamente. 

ACCORDiO 

Accordão em C amara Civil da Côrtc de Appellação: Que vistos 
e relatados os embargos de restituição in integ1·wn á f i. 192, op
postos ao accordão de fl. 183, que su.stentou o ele fl 157, pelo qual, 
reformando a sentença appcllada, fm declarado nullo o testamen
to d e n. o, quer na institlúção, quer nos legados, julgam impro
cedentes e não provados os mesmos embargos quanto á arguida 
m1lliclacle do processo po1· illegi timiclade de pessoa da 1.~ appel-
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!ante, ora embargada, para propôr a presente acção, em conse
quencia do facto de ter a autora constituído procurador com po
deres em causa propria, o que é equiparado á cedencia de direi
tos em proveito do dito procurador; porquanto, a procuração in 
r-em pr·opr·iam, tendo por característico, não ser r evogavel (Per . 
e Souza, Primeiras linhas, nota 170), não dispen sa que o procura
dor, assim constituído, falle em nome do cons tituinte, mantidas, 
com aquella limitação, as r elações jurídicas entre mandante e 
mandatario, como bem deduzido se vê na impugnação de fl. 201 v. 

Quanto ao merecimento da causa, desprezam os referidos 
embargos por sua materia velha, amplamente discutida, apr ecia
da e decidida nos julgados anteriores, em que ficou demonstrada 
a sua improcedencia em face ela legislação citada. E assim jul
gando, mandam que subsista o accorclão embargado, ao qual se 
dará execução, pagas pela embargante as custas accresciclas, em 
que conclenmam. 

Rio, 11 ele Junho de 1891.- FaT·ia Lernos, presidente.- BctT7'0S 
Pimentel.-So~tza M m·tins.- FeTnandes Pinhe'i,To. - G'ttilhe1"1ne Cin
tr-a.- Maceclo Soans. 

PARECER 

Consultado si em face dos autos é acceitavel a revis ta, r es
pondo pela negativa. 

A revista foi interposta á fl. 186, em 10 de Novembro ele 1890, 
dos accordãos de fl s. 157 e 183, que, reformando as sentenças de 
fls . 116 e 129, annullaram no todo o testamento á fl. o de Vicente 
J osé da Silva, por conter instituição d'alma. 

Pelos artigos, 221 do Decreto n. 1030, de 14 de Novembro de 
1890, e 151 elo Regim. do Supremo 'rribunal Federal, de 8 de 
Agosto de 1891, compete ao mesmo tribunal conhecer elas revistas 
manifestadas até a publicação do citado decreto, e no caso de con
cedel-as, julgar as causas como si fos se relação revisora. 

Assim que, cumpre indagar preliminarmente se cabe na es
pecie conceder a r evista. 

* * 
A concessão só ha ele ter logar por nulliclacle elo processo ou 

da sentença, conforme o art. 567 do Decreto n. 737, ele 1850, ada
ptado no civel pela Lei n. 32i2, de 5 de Outubro de 1885, ar t. 1.0 , 

e pelos Decretos n. 9549, de 23 ele Janeiro ele 188o, art. 52, e n. 7!:i3, 
de Hl de Setembro ele 1890, art. 1.0 

Nulliclacle elo pr·ocesso não se dá, porque n ão occorreu caso 
algum dos enumerados nus arts. o72 e o73 elo Decreto n. 737, nem 
a recorrente a argue em sua minuta de fl. 211. 

Nulliclacle ela sentença só haveria nos termos do art. 680 : 1. 0, 

por incompetencia ou outro defeito do juiz; 2.0
, por fal sidade de 

instrumentos ou depoim entos, julgada tal no crime; 3. ", por nul
lidade elo processo ; 4.0 , por illegaliclade da decisão, em si, não de 
seus motivos ou enunciado. 

Ora, dos tres primeiros casos não ha sombra de allegação 
nem de prova; e o quarto só se verifica quando a sentença of
fende a these da lei ou, como dispunha a Ord., liv. 3.", tit. 75, pr., 
quando é proferida contra direito expr esso. 



A minuta de f l. 211 invoca este ultimo caso, fundada em que: 
1.0 ) si a Lei de 9 de Setembro ele 1769, § 21, prohibe a insti

tuição cl'alma por herdeira, e o Assento n. 266, de 29 de Março 
de 1770 estende a prohibição ás corporações de mão-morta, esse 
mesmo Assento estabelece que as ditas corporações podem ser 
legatarias; 

2.0 não sendo essencial a instituição ele herdeiro, a nullidade 
cl'ella não inquina o testamento no todo, e portanto valem os le
gados, como acontece a respeito do testamento do pae, que não 
contempla ou clesherda sem causa o filho ele cuja existencia sa
bia.-Ord., liv. 4.0, tit. 82, § 1.0 

* =f< 

* 
E' insubsistente o primeiro fundamento, porque o Assento de 

29 de Março diz o contrario elo que a r ecorrente allega. 
Eis o seu texto : 

• li} vencêo-se com pl~wctlídacle de votos q~te 
(a nulliclacle) se d evia entencle1· ele todos os 
testamentos e?n que a alma se achar· insti
t~dda, o que se ve?·ihcn tambem no caso ele 
se·r algnma 01'Clem, innanclctde ou co?pO?'a
ção instit~ticla po1· lzerdei?·ct.. . e tctmbem se 
cle·oia entenclm· a mesma prohibição e nulli
clade a ?'espeito elos legados de-ixados nos 
mesmos testamentos .. . . » 

E na parte final : 
• .. .. e emquctnto aos legctclos, como a mes

nw lei (de 9 ele S etembTo) annullava todas 
as cl?:sposições, sem os excepütm·, e além disso 
m·a mais conf'o?·me ao seu espi?ito, já exp?·es
sado, que não sztbsistissem, assim se devia en
tende?' a mtllidacle tambem a 1·espeito clelles,» 

* • • 
E como, suspensa a Lei de Setembro pela de 17 de J ulho de' 

1778, o preceito de seu § 21 foi restaurado e generalisado pelo 
Alvará de 20 de Maio de 1796 e Assento n. ::!20, de 21 de Julho de 
1797, é manifesto que o questionado testamento, instituindo her
deira a recorrente, á qual deixou a nua-propriedade dos remanes
centes, labora em flagrante nullidacle, quanto á instituição e aos 
legados. 

Si por outras disposições legaes as corporações de mão-mor
ta podem receber legados, isso se entende quando são validos os 
testamentos; não assim quando a lei terminantemente os nulli
fica de todo, pois que de titulo nullo nenhum direito resulta . 

• 
* * 

E' ainda insubsistente o segundo fundamento, porque sendo 
expressa a legislação invocada, e devendo reger a materia, pois 
vigorava quando se abriu a successão, não prevalece contra ella 
o preceito anterior da Ord., liv. 4.0 , tit. 82, § 1.0 , aliás restricto ao 
ca·so elo testador que tem herdeiros necessarios. 
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§ 474 

Os hospitaes e casas de miseri co rdia podem Rer ins
tituídos herdeiros, pois têm por fim o amparo elos vivo:;, 
sendo as heranças soccorros que os mortos prestam, não 
em seu proveito ou de snas almas, e sim em proveito da
qnelles que vão soccorrer. (Se ntença do Supremo Tr ibu
nal de Justiça, üe 29 de Abri l de 1885, na Revista Civel 
n. 1036; <<Direitm), vol. 37, pags. 206 a 209; recorrente, 
o Hospital dos Lazaros da Capital Federal , e recorridos, 
Ricardo Molarinho da Costa Ramos , t estamenteiro dos bens 

lVIais depressa quadraria á hypothese o simile dos §§ 3.0 e 
5.0 , que consideram nullo, quanto á instituição e aos legados, o 
testamento do pae que ignorava a existencia elo filho ou a quem 
sobreveio algum filho. 

Rejeite-se, porém, o extranho parallelismo, para concluir que 
a invocada Orcl. não vem a pello-

.. 
• * 

Por estas razões e as que tenho exposto em anteriores pare
ceres, penso que os accorclãos r ecorridos, longe ele haverem of
fencliclo a these ela lei, applicaram-n'a rectamen te, e que portanto 
não é concessivel a r evista. 

Rio, 5 de Novembro ele 189.1. 

D1·. Joc7,o Antom:o ele Souza HibeiTo. 

SENTENÇA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
o\ 

Vistos e relatados os presentes autos ele revista civel entre 
pnrtes, recorrente a Veneravel Ordem ele Nosslil Senhora do Car
mo e recorrida D. Leopoldina Joaquina Figueiredo da Silva (*), 
hoje a menor Ohristina por seu curador, negam a pedida revista, 
por 11ão haver injustiça notaria, nem nulliclacle manifesta no ac
cordão de que se recorreu. 

Regressem, portanto, os autos ao juizo onde foram senten
ciados, pagas as custas pela recorrente. 

Supremo Tribunal Federal. 11 ele Maio de 1802.-Fr·eitas Hen
?'Íques, presidente.- Aquino e Cast?·o.- Ba1'1'0S Pimentel.-Amphi
lophio.-Bar'?'adas.-Anel?·ade Pl:nto.- Piza e Almeiela.- Ovielio ele 
Lo~weir·o .-Pe?·ei?·a Frctnuo. 

Por impedidos não votaram os Exms. srs. ministros Barros 
Pimentel e lVIacedo Soares. 

(*) Falleceu depois de _interpos~o o recurso de. r~vista, tendo
se habilitado como sua umca herdeira a menor Chnstma, sua neta. 
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de José Joaquim de Seixas Trig·o, e herdeiros ausentes · 
deste. Perd. Malheiro, Consultas Juriclicas, vcwb. institui
ção d' etlmet, pag·. 2HO) (195) 

(19õ) Transcrevemos nesta nóta o bello trabalho jurídico r e
lativamente á herança ele Manoel José Ferreira Braga, que dei
xou seus bens á Santa Casa ele Misericordia do Porto : 

• Acodem esses estabelecimentos de caridade ás mais graves 
miserias da humanidade, r ecolhem e t ratam os doentes, alimen
tam os presos, asylam os entrevados e os lazaros, servem de 
paes aos orphíios, são, n'nma palavra, o amparo da humanidade 
desvalida e afflicta. l\1ilhões de desgraçados colhem an nu alm ente 
o beneficio desses benemeritos estabelecimento s; e de anno em 
anno augmenta o numero desses infelizes ; porque, ao passo que 
augmenta a população, cr esce tam bem o numero dos que soffrem. 

De onde vêm ás misericordias os recursos para a beneficen
cia que tão largamente dispen sam? Vem principalmente das cUs
posições testamentarias daquelles que nos seus ultimos momen
tos se lembram ele consagrar uma parte elos seus bens ao allivio 
das desgraças hmna11as. Privai as Misericorclias, no todo ·ou em 
parte, ela faculdade ele adquirir por testamento, e ver eis immeclia
tamente uma grande diminuição nos r ecursos clellas, e conse
quentemente a difficulclade de taes estabelecimen tos continuarem 
a acudir com mão larga aos soffrimentos da humanidade. 

Por isso em paiz nenhum civilisado houve nunca a prohibi
ção ele instituir por herdeiro a estabelecimentos ele tão grande 
utilidade publica. 

Semelhante prohibição seria absurdissima, porque seria dn 
maxima contraclicção abençoar os fins daqueUas bene.ficas in sti
tuições e negar-lhes os meios necessarios para ellas poderem rea
lizar esses fins. Ha paizes, como na França e na Belgica, onde 
ellas podem ser instituídas hei'deiras ou legatarias ; mas precisão 
ela auctorização do governo para adquirirem e tornarem seus os 
bens testados em seu favor-art. 910 do Codigo Civil France7.. 

Hii-as, como em Portugal, onde ellas podem, sem limitação, 
adquirir por testamento, e só não podem reter por mais de um 
anuo os bens ele raiz adquiridos. Não ha paiz nenhum civili saclo 
que tenha praticado o absurdo de lhes tolher a faculdade ele se_ 
rem instituídas herdeiras. 

E todavia foi esse absurdo que o Dr. Procurfldor elos Feitos 
no Rio el e Janeiro sustentou existir nessa illnstrada Nação! 
Sustentou-o no caso seguinte: 

Manoel José F err eira Braga, nascido em Portugal, filho de 
paes poriuguezes e não naturalizado cidadão brazileiro, esteve al
guns annos no Brazil agenciando riqueza pelo seu traballio; e 
tencl<!l ajuntado avultados bens immobiliarios, r egressou a Portu
gal em 1859, estabeleceu o seu domicilio na cidade elo Porto e ahi 
fall eceu em 17 el e Outubro ele 187õ. 

Tinha elle comsigo um testamento cerrado, escripto e appro
vaclo no Rio ele J aneiro em 17 de Dezembro de 1858, e deixava 
no Rrazil outro identico. A S:mta Casa de lVIisericorclia elo Porto 
era beneficiada com o r emanescente da herança. 

Abriu-se o tes tamento existente no Porto e ahi o juiz ele di
reito procedeu ao inventario e deprecou para os juizes elo Brazil, 
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afim de lá serem avaliados e vendidos os bens de raiz da he
rança. Seguidamente abriu-se o testamento deixado no Brazil, e 
o Juizo da Provedoria elo Rio de Janeiro procedeu ahi um outro 
inventario, sem attenção a que sendo em Portugal o domicilio e 
o lagar do obito do testador, era ahi que devia fazer-se o inven
tario da herança. E nesse processo summadssimo e incompeten
te e tratado fóra do domicilio do defunto e da Misericordia insti
tuída, pretende o Dr. Procurador dos Feitos que. se declare nulla 
a instituição da Misericordia e que o /remanescente da herança 
pertence aos mais proximos transversaes do testador. E parece 
que o Juizo da Provedoria se inclina a acceitar essa doutrina; 
de sorte que, se as justiças brazileiras não forem melhor Rsclare
cidas, é de receiar venhão a proclamar, com espanto da generosa 
nação brazileira e do mundo civilisado, que nessa illustrada Na
ção existe a barbara e absurda prohibição de serem instituídas 
herdeiras as l\ilisericordias ! 

• • • • • • o o o • • • 

Por isso a prohibição de herdar não póde judiciosamente ser 
generica para todas as corporações, como é a de reterem sen1 
licença do Governo bens de raiz por mais de um anno. Nãél po
dem confundir-se na prohibição de herdar as corporações eccle
siasticas de pura devoção, e que abusam da devoção, com as cor
porações seculares sem nenhum perigo e manifesta utilidade pu
blica, comu as misericordias, os hospitaes, os hospícios, os asylos, 
as universidades e academias. 

Com effeito, as leis de 4 ele Julho de 1768 e 12 de Maio de 
17o9, considerando perigoso o enriquecimento territorial das or
dens, egrejas e mosteiros, e em geral do clero, trataram de aper
tar contra este as leis prohibitivas da posse dos bens de raiz por 
mais de anno sem licença régia, prohibindo-lhe a consolidação 
de prazos, como sendo o modo mais frequente pelo qual o clero 
fraudava o dita prohibição. Das miserícorclias e outras COl'pora
ções seculares de caridade nem se quer se lembraram. 

Lembrou-se dellas a Lei ele 9 de Setembro de 1769, mas foi 
para as tratar com favor especial. Prohibiu nos §§ 6.0 e 7.0 que 
de futuro se dispozesse em legados pios ou bens ela alma, de 
mais ele 400$000 deJiJ:tro da terça, mas permittiu no § 8.0 que os 
legados a misericordias, hospitaes, asylos e escolas chegassem 
até 800$000 dentro de terça e ainda a mais com licença régia. Es
ses §§ foram suspensos pelo Decreto de 17 ele Julho ele 1778 e 
não foram elos suscitados pela Lei de 20 de Maio de 1796, mas 
nem por isso deixam de mostr ar claramente quanto estava longe 
do pensamento do legislador confundir as corporações ecclesias
ticas de devoção com as seculares de caridade e instrucção. 

A citada Lei de 20 de Maio de 1796 suscitou o § 21 daquella 
Lei de 9 de Setembro de I 7o9 ; e foi neste § que os Assentos de 
29 de Março de 1770 e 21 de Julho de 1797 viram uma disposição 
generica para todas as corporações. Mas viram-a quanto aos tes
tamentos feitos e consummaclos antes de 20 de Maio ele 179G7 e não 
quanto aos testamentos posteriores, como se diz bem claramente 
nos mesmos assentos. E não viram a verdade toda, porque a 
annullação que aquelle § 21 faz das instituições preteritas da al
ma p01· henleim, não póde entender-se senão da instituição das 
corporações de devoção, unicas que têm por fim principal a sal
vação das almas por meio de missas, suffragios, orações e outros 
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actos religiosos. As lVIisericordias e mais corporações de carida
de tratam principalmente do bem dos corpos, amparando os or
phãoR, os velhos, os enfermos e desvalidos. Basta, porém, ter 
sido aquelle § 21, como dizem aquelles Assentos, uma disposição 
r estricta ao preterito, para nelle se não comprehender a prohibi
ção das Misericordias serem ele futuro in stituídas herdeiras; e isto 
é o que importa ao nosso caso. 

Existirá nas leis subsequentes e anteriores á separação elo 
Brazil a prohibição das corporações serem insti tuídas herdeiras? 
A de serem instituídas as ordens religiosas existe no Decreto de 
lo de Setembro ele 1817; mas a de serem instituídas as Miseri
cordias, ou em em geral as corporações de mão-morta, não exis
te em lei nenhuma. O que a este respeito existe ele generico é 
no Alvará de 2() ele Julho de 1793, e na Resolução de 4 de De
zembro de 1802, publicada em 20 de Março de 1820, a refcrencia 
á prohibição dos corpos de mão-morta reterem e administrarem 
sem licença bens immoves, capellas e juros r eaes ; e a allusão ás 
providencias <ladas para esse fim nas Leis de 4 de Julho de 1168 
e 12 de Maio de 1769, sobre consolidação de prazos. E o que 
existe ele especial para as Misericordias é o Decreto ele 15 de 
Março de 1800, dispensando na prohibição elas Misericorclias r e
terem, sem liconça régia, padrões de juros e mais bens de raiz, e 
não fallando em prohibição dellas receberem heranças. E ainda 
Lei de 18 de Outubro ele 1800, § 2. 0 , permittinclo expressamente 
ás Misericordias a acquisição de bens ele raiz com licença réo'ia 
e permittinclo-o sem clistincção de modo ele acquisição. São, ~m: 
fim, os Alvarás ele ::l8 ele Setembro ele 1810 e 20 de Maio ele 1811, 
dispensando ás lVIisericordias o favor especial ele isenção do sello 
nas quitações ele legados. 

Assim, até á separação elo Brazil, não ha lei alguma prohibi
tiva geralmente ele que fossem instituídas herdeiras as cOl·pora
ções de mão-mo.rta, ou especialmente ele que o fossem as Miseri
cordias. E antes ha para estas na Lei de 18 de Outubro de 1806, 
§ 2.0 • a permissão inclistinc1a de adquirirem ben s e capellas, uma 
v.ez que tenham para isso licença r égia; e nesta permissão indis
tincta vai incluída a ele herdarem. 

Depois da separação do Brazil, ha ainda nas Leis ele 9 de De
zembro de 1830 e 30 de Agosto de 1847 e no Aviso de 27 de Abril 
de 186B, disposições prohibitivas de as Misericordias reterem, sem 
auctorização do governo, bens de raiz por mais de anuo; mas 
não ha nenhuma que lhes prchiba serem instituídas herdeiras. E 
antes as Misericorelias têm continuado como dantes a serem con
sideradas instituições ele manifesta utilidade publica e como taes 
a serem consideradas instituições de manifesta utilidade publica 
e como taes a serem protegidas, especialmente pelas leis, como 
se vê na Resolução de 13 ele Dezembro ds 1831 e Portaria de 18 
de Abril de 1837. 

Fica, pois, demonstrado o erro com que alguns jurisconsul
tos portuguezes e brazileiros, como o Sr. Augusto 'l'eixcira ele 
Freitas, Consolidação das Le·is Civis, art. 1.033, deram as Miseri
cordias por inhibidas de poderem ser instituídas herdeiras. 

E' verdade que o Sr. Augusto Teixeira de Freitas escreve no 
art. 1.094 não ser prohibido ás corporar;ões ele mão mão-morta 
receberem legados de bens mobiliarias, e até os bens ele raiz, se 
para receberem estes bens alcançarem auctorização elo poder le-
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gislativo. Mas par ao effeito do enriquecimento das cor poraçõe3 
de mão-morta ou da capitação de beneficios testameutarios, que 
mais ilnpor ta a faculdade de receber heranças elo que a ele rece
ber legados sem limitação de taxa? Em fórma de legados póde
se deixar a yuasi to Lalidade de qualquer herança ; ele sorte q ue, 
si porventura fosse exacta a supposta legislação resamida pelo 
citado Sr. F reitas no art. 1.003, o legislador teria cabido na pue
rilidade de fazer questão ele pahvras. 

Testando-se de modo qne se fizesse certo legado pequen o e 
se instituísse p,'l' herdeira uma corporação, seria nullo o ben efi
cio feito a esta cor·poração; mar. já si se escr evesse que se lega
vam á cor poração os bens comprehendidos naquella instituição e 
~e deixava por herdeiro aquelle legatario, seria valido aquelle 
mesmo benencio. E' obvio quanto de injurioso l1a em attribuir 
ao legislador uma semelhante puerilidade; e por isso é tambem 
obvio o erro daquelle snpposto direito brazileiro, que o Sr. Au
gusto Teixeira ele Freitas expoz nos citados artigos 1.003 e 1.00±. 

Judiciosamente pócle prolLibir -se as corporações ele mão-morta 
possuírem bens el e raiz sem licença do Governo; mas já não pócle 
judiciosamente tolher-se-lhes absolutamente a faculdade de adq ui
r ir por testamento, porque seria querer os fructos ela arvore e 
tirar-lhe a maior parte ela seiva que a alimenta. lVIas quando haja 
esta probibição como ha em relação ás ordens religiosas, não 
póde ser li mitada á instituição de herdeira ; tem de ser extensi
va ao rece bimento ele legados, ou como fez o § unico elo artigo 
1.781 do Codigo Civil Po1·tztguez em relação ás corporações de 
devoção, tem de fixar-se um limite aos legados, para que a lei 
fique sendo uma disposição pueril. 

J ulgamos pois, ter demonstrado que no Brazil existe para as 
Miseri cor clias a prohibição ele possuírem bens de raiz sem aucto
ri zação do Governo ; mas não existe, nem racionalmente podia 
existir, a prohi bição elas Misericordias adquirirem por testamen
to ben s mobiliarias ou immobiliarios, quer a titulo de herdéiz'as, 
quer a titul o de legatarias. E esta é tambem a doutrina do ju
r isconsulto brazileiro, o Sr. Lour enço Trigo de Loureiro, á pag. 
314- elo tom. 1.0 das suas Instituições do Di?·eito Civil Bntzileir·o. 

Descendo ago ra\ da these á . hypothese poderá negar-se que a 
instituição da Misericorclia elo Porto no testamento ele Manoel 
J osé Ferrreira Braga, seja tão valida como o seria a ela Miseri
Cül'dia do Rio de Janeiro ou le outra lVIisericorclia elo Brazil? 

E' principio ele direito de todos os povos cultos que os bens 
eJdstentes em um paiz podem ser herdados por cidadãos ele ou
tro, nas mesmas cond ições em CJ. Ue poderiam ser herdados por 
nacionaes, e logo que nesse ou tro paiz se conceda a mesma ca
pacidade aos cidadãos elo primeiro paiz. E essa recipr ocidade 
de successão acha-se n rmada no accorclo ele 8 de Novembro de 
1H51, entre Portugal e Brazil. Assim como si Manoel José Fer
r eira Braga t ivesse deixado a alguma lVIisericorclia elo Brazil o 
r emanescente ela sua herança, essa lVIiser ico rclia receberia esse 
r emanescente sem mais restr icção do que não poder, sem licença 
do Governo, r eter por mais de anno os bens de r aiz dessa he
r ança- assim tambem a Misericordia do Porto deve receber o 
mesmo remanescente. A caridade não tem patria; e é a caridade 
com clistincção de residencias, mas não ele nacionalidades, a que 
as lVl isericor cl ias exercem. Desde que um paiz aclmitte que as he-
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ranças de bens alli existentes passem para um extrangeiro (e to
dos os povos cultos o admittem) é inclifferente que o estrangeiro 
seja uma pessoa physiea ou uma pessoa moral. Não lucra mais 
o. Brazil em serem herdeiros ele Manoel José Ferreira Braga os 
transversaes clelle, elo que em sêl-o a lVIisericordia elo Porto. 
\.;· ·-0 que não é indifferente para nenhuma nação, é que os seus 
bens de raiz passem para pessoa estrangeira sem as r estrlcções 
impos tas ás pessoas nacionaes da mesma especie. A nação que 
prohibe a amortização ele bens de ralz em favor de corporações 
nacionaes não póde permittil-a em favor de estrangeiras. Mas a 
Il'lisericordia do Porto não prete11de essa amortização i e ant~s 
acha-se já no Brazil uma rogatoria emanada das justiças da ci
dade do Porto, pedindo a louvação e immediata venda elos bens 
de raiz da herm1ça. Por isso a prohibição ela amortização não 
faz o mínimo obstaculo ao cumprim ento ela ultima vontade el e 
Manoel José Ferreira Braga em favor ela Santa Casa ele Il'liseri
·cordia do Porto, que não t1uer conservar am or tizados os bens ele 
r aiz da herança, mas só receber o proclucto da venda delles. 

Confiamos, porém, quo tal não acontecerá, porque nã:o hão 
de consentil-o uem a conhecida illustração e subida rcctidão elos 
tri blmaes elo Brazil, nem os sentimentos generosos e a in telligen
cia emita da civilisada nação brazileira. Cr emos que os tribunaes 
brazileiros farão o que em tempo fez o Supremo Tribunal de Jus
tiça de Portugal : levantaram-se acima elas opiniões irreflecticlas e 
de preconceitos insensatos, e, estudando a questão nas suas fon
tes, dccidiram-n'a á altura das leis dos sãos principias de justiça. 

Tambem os juriscon sultos e tribunaes de Portugal conflmdi
ram por algum tempo as in stituições ele caridade com as ele ele
vação, a pro.hibição commum a ambas de adquirirem e r eterem 
bens do raiz por mais do anno, com a prohibiçáo especial ele se
rem institu ídas I.J erdeiras algumas instituições ele devoção. Mas, 
depoi s, r eflectinclo-se melhor, viu-se que essa üistincção resaltava 
claramente elas leis e dos bons principias i e o Supremo Tribu
nal fixou a boa doutrina ele que as Misericord ias podião val ida
m ente ser illStituidas hercleil'as e só precisavão ele licença régia para 
adquiri r e con servar JJ Ol' mais ele u m anno os bens de raiz her
clactos E essa doutrina acha-se hoje bem expressa nos arts. 82 a 
3+, 'l7 e 1,781 do Codigo CiviL Cr emos que os tr ibunaes do jus
tiça do Brazil não ser ão menos accessiveis ao im per i o da lei e á 
luz .da verd ade. 

Nenhuma corporação tew necessiclaclo ele format· em bens ele 
raiz um capital ele cujos renclimelltos tire r ecursos para o desem
pen ho dos seus dever es; pócle formar esse capital om bens mo
biliarias. 

E altas consid erações ele u tilidade publica aconselhavam a 
pr ol tibição cl ellas, sem licença do Governo. 

Até aqui pozemos ele parte a consideração de que Manoel Jo
sé Ferreira Braga, sendo portuguez e testando elo remanescente 
ela sua herança em favor ele uma Ivlisericorclia portugueza, fez o 
que lhe ora permitticlo pelas leis elo seu paiz. Todavia nasce da
qui mais um ar gumento em fav or elo validade ela in stitui ção ela 
lVIisericordia elo Porto. Pelo direito ele todos os povos cultos, as 
leis que n' nma nação r egulam a capacidade de testar acompa
nham e obrigam os cidadãos dessa nação em paiz extraugeiro. 
E si como vimos, os portuguezes têm o direito ele herdarem bens 



-494 -

existentes no Brazil, como os brazileiros o direito ele herdarem 
bens existentes em Portugal, é tam bem innegavel a capacidade 
ela i.Vlisericorclia elo Porto para ser instituída herdeira por aquelle 
tes tador. P ocler -se-ha negar que esta capacidade se estenda aos 
immoveis existentes no Brazil; mas em principio, não se poderá 
negar em boa fé aquella capacidade, e portanto não se poderá ne
gar absolutamente a validade claquella ins tituição ele herdeira. 

E todavia foi isto o que o Dr. Procurador dos Feitos negou. 
Manoel J osé Ferreira Braga deixou no Brazil 253 :500$000 em ben s 
ele raiz e 104:223$350 em bens mobiliarias. Entendeu o Dr. Pro
curador <los Feitos que a suceessão dos bens de raiz era regula
da p ela s leis da situação desses bens no Brazil; mas indo além 
elo seu principio elo estatuto real, quiz que se applicassem essas 
leis á successão toda, e portanto se applicassem tambem á sue
cessão dos bens mobiliarias! 

O progresso ela sciencia elo direito r epelle a subtil e confusa 
distincção entre estatutos r eaes e pessoaes; e r eclama em nome 
da natureza humana uma communiclacle de direito successorio, 
em que sejam considerados como irmãos, não só os indivíduos 
de differentes nações, mas as proprias nações. Toda a nação tem 
por necessidade ele conservação o direito ele impedir que a sue
cessão ele estrangeiros nos bens ele r aiz do seu territorlo venha 
alterar o modo ele ser ela sua propriedade territorial ; mas pócle 
sati sfazer aquella necessidade por meio cl r> r es tricções á r eten ção 
ele bens de raiz por estrangeiros, e não precisa ele pôr peias á 
successão desses bens, e por isso é barbaro e iniquo qne o faça. 

Mas emfim não se vá tão longe. Não se consider e o direito 
ele suocessão testamentaria, na falta ele ascendentes e descen
dentes, como um direito cosmopolita ; ma s ao menos não se r e
suscite contra a fr a ternidade dos povos, e p ovos tão conj une tos 
como Portugal e Brazil, a barr eira destruída ha muito sobre a 
successão dos bens mobiliarias - Coel. Civil Francez, art. 3.0 ; 

Cod. Italiano, arts. 7° e 8°. Cod. Portugucz, art. 24. Não se 
diga em absoluto q ue é contraria ás leis brazileiras a institui
ção ele herdeiro, que Manoel J osé l! erreira Braga fez em favor 
ela l\'Iisericordia do Porto: d iga-se que ella é válida, m as inexe
quivel em r elação aos bens immobiliarios. Será ainda uma in
jus tiça, por que já f ica demonstrado que as l\'Iisericorclias não são 
inhibiclas pelas leis elo Brazil de adquirir em bens de raiz por tes
tam en to, e só o são ele, sem auctorização Governo, possuírem 
esses ben s por mais ele um a.uno. Mais emfim será uma injustiça 
menor, porque ao menos cumpr ir-se-á a ultima vontade elo tes
tador em r elação aos bens mobiliarias. 

Julgamos, pois, ter levado á evidencia quanto era possível, 
sem a exten sa e fastidiosa transcripção elas leis citadas, que a 
Santa Casa ele Misericorcl ia elo Porto foi tão validamente instittú
da herdeira por Manoel J osé Ferreira Braga como o seria qual
quer Mi sericordia do Brazil. Si pelas leis ele ambos os paizes 
as Misericordias não podem, sem auctorização elos respectivos 
Governos, possuir bens ele r aiz por mais ele anuo, isto mesmo 
suppõe nellas a faculdade ele herdarem esses bens, para cuja con
servação podem pedir aquella auctorização. 

Defendendo assim, para a Santa Casa ele Misericorelia do Por
to, a capacidade ele adquirir a titulo ele herdeira bens moveis e 
immoveis existentes no Brazil, elefendemol-a egualmente para to-



- 49b-

das as Misericordias do Brazil em relação áquelles bens e a bens 
existentes em Portugal. E ao mesmo tempo livramos a legisla
ção brazileira ela nota ele barbara e absurda em, permittindo as 
Mísericordias e desejando coutinuar a colher os valiosíssimos be
neficios dellas, lhes tolher o meio mais copioso de aelquisição ele 
recursos para o derramamento desses beneficios. 

Por isso esperamos que a recticlão e illustração dos tribu
naes ele justiça do Brazil e da generosa nação brazileira condem
narão a gravíssima injustiça promovida pelo Dr. Procurador dos 
Feitos contra as Misericordias em geral, e especialmente contra a 
Santa Casa de Mlsericordia do Porto no inventario de Manoel 
José Ferreira Braga. 

Exige-o assim a justiça fundada nas leis do Brazil, judieio
samente entendidas, e no principio de r eciprocidade de successão 
firmada no's tratados entre Por tugal e o Brazil, e exige-o tambem 
a honra da illustrada Nação brazileira para quem seria vergo
nhosa uma legislação tão ba.rbara e absurda, como o Dr. procu
radM elos feitos lhe attribuio. - Delfim lYiw·ia ele Ol-iveim Metia. 

APPENDICE COMPROBATIVO DE ALGUMA S ASSERÇÕES DA DEMONSTRA· 
ÇÃO ANTERIOR 

Assento elet Casa da Su:pplicação em 29 ele JJfa,1·ço de 1770. 

Foi proposto em duvida si a Lei ele 9 de Setembro de 1769, § 
1.0 , em que annulla todas as clisposiçóes e convenções causa 17WTtis 
ou inte1·-vivos, em qne a alm a fôr instituída herdeira, se devia en
tender dos testamentos anteriores á sua publicação. 

E venceu-se com pluralidade ele votos, que se devia entender 
de todos os testamentos em que a alma se achar instituída; o 
que se verifica tambem no caso ele ser alguma orrlem, irmanda
de ou corporação instituída por herdeira e testamenteira; os q1taes 
estivessem pendentes sem n sentençct de quitação se te1· entre,qa.do 
aos testamentei?·os; tossem ou não tossem feitos e appTovctclos an
tececlentemente; e tam bem se devia entender a mes ma prohibi
ção e nullidade a r espeito dos legados deixados nos mesmos tes
tamentos ... pm· se Tefe-ri1· esta disposição ao JH'ete1'iio e e,qztal
mente cmn as out?·as que vem em o mesmo § e nos antecedentes 
immecliatos á ?·ub?'Ü)(t qzte eliz- Em quanto ao p1·ete1·ito ... nem se 
podia entender sem temeridade que a mesma lei désse duas dif
ferentes providencias sobre a mesma materia, ambas para o fu
turo; a saber, nos §§ ô.0 e 7.0 e no sobredito § 21, que supposto 
si não encontrassem, fazia uma com que fosse superflua a outra; 
pelo que era mais natural entender-se a primeira providencia a 
respeito elo futuro, e a o7d? 'Ct elo pntr31'ito com 1·espeito áquelles 
testamentos que se comprellendem no § 11 ela Lei de 2õ ele Ju
nho ele !1776 . 

.Assento ela Casa ele Supplicação, ele 21 ele Julho ele 1797 

Foi proposta a duvida si a Lei ele 20 ele l\~aio de 1796, que 
instaurou e addicionou os §§ 18, 19 e 21 da L?l ele 9 ele Setembro 
de 1769, que havia sido suspensa pelo Decr.eto do 17 de Julho de 
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1778, comprehende o testamento com a instituição da alma por hP-r
cleira, f'eitos e consummaclos com a m01·te elos testaclores ao tem
po em que pelo sob1·eclito clec1·eto este·ve snspensa a legislação no
vissimamcnte instau,·aclct. Assentou-se pele maior numero ele vo
tos que a sobredita legislação se deve entender ela mesma ma
neú·a que foi interpretada pelos Assentos de 29 de Março e 5 de 
Dezembro de 1770 .. . sendo por consequencia a Lei ele 20 de Maio 
de 1706 uma lei declaratoria que respeita ao preteri to; e por isso 
são comprebencliclos na sua disposição os testctmentos f'eitos e con
S1tmmaclos no tempo ela suspensão M·clenacla pelo sob1·ecl'ito clec1·eto 
em tudo q~w nâo estiverem cump1·iclos e e.'"Cecutaclos. 

AlvaTá ele 18 ele Out1tbTo ele 180G, § 2.0 

Hei por bem ele confirmar a mercê que fiz ás Misericordias 
pelo Decreto ele 15 ele Março ele 1800, para conservarem os bens 
e capellas ele que estavam ele posse até á clata elo mesmo decre
to, não obstante as leis que pn>llibem a amortização. 

Esta graça, porém, não se estenderá a novas acquisições, 
sem exp1·essa licençct minha, nem ainda pat·a aquellas que já an
teriormente á referida data tinham vocação, legado ou contracto 
porém ele que ainda não tinham posse natural. · 

Deverão comtudo as pessoas que con1.põem o governo das 
l\1isericorclias reqzteTm·em a licença nos casos occun·entes; e a mesa 
do desembargo do paço m'as poderá consultar ha'venclo justa 
causa p ct?'Ct se concede·r e tendo as Misericordias men• •s renô.as 
do que fôr necessario para a satisfação ele seus encargos e jus
tas applicações. 

Instituição ele alma por herdeira : não a ha nas dispos·ições a 
f'avo1 · elas Mise1·icm·clias. 

Commisso : cakindo nelle as lVIism·icorclias. poT não lerritimct 
Tem clentm ele a.nno e dia a sua posse nos bens que lhes sâo deixa
elos, ficam estes cl evol~dos ao Estado. 

Nos autos civis vindos ela Relação do Porto, recorrentes as 
Misericordias ele Cqimbra e Extremoz, recorrido Joaq.uim Anto
nio Teixeira Barbosa, se proierio o accorclão seguinte: 

Accorclão os elo Conselho elo Supremo 'l'ribunal ele Justiça; 
Considenmdo que, nos termos ela Lei de \J ele Setembro ele 

17o9, § 21, a instü~t'ição ele alma po1· henlei1·a consiste na deter
minação de excluir os vivos dos gosos elos bens e seus rendi
mentos para uma applicação dirccta e immecliata a objectos que 
não sejam puramente espirituaes e religiosos, como deixam ver 
as palavras : << as p7·opT'ieclctdes ele casas, os fttnelos ele terrcts e cts 
fazenda s qzte f'm·am C?"eaclas para subsisteneia elos vivos, ele ne
nhuma soTte podem peTtence1· aos clefitntos»; 

Considerando que os bens deixados ás Misericordias, hospi · 
taes, casas ele expostos, asylos de infancia desvalida e outros se
melhantes, não ficam depois pertencendo a def'~mtos, mas a pessocts 
vivcts em sna cli1·ecta e immecliata applicação ; 

Considerando que os principias consignados naquelle Alvará, 
que tiveram por alvo coarctar a faculdade de testar, ficarão pre
judicados pela legislação subsequente, restabelecida a que ante
riormente existia. 

Considerando que as Misericorclias se acham habilitadas com 
os Alvarás ele licenças régias á fl. e fl. e que estes se elevem jul-
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gar sufficieutes, ou porque sejam um acto da suprema iuspecção, 
não para que ellas possam adquirir, mas para reter ou conservar 
além do anno e dia, ou porque a dependerem de confirmação do 
corpo legisla ti v o, em harmonia com o citado Alvará ele 1õ ele 
Março de 1800, podem solicitai-a, mediante a necessaria pro-· 
posta ele lei, ou porque essa insufficiencia poderia dar ao recor
rido lagar a uma denuncia e acção para incorporação nos bens 
da Nação, mas nunca para fazer annullar (em proveito dos her
deiros não necessa1·ios que representa) as legitimas consequencias 
da legal transmissão ele propriedade e de clominio em conformi
dade com o testamento; 

Considerando, emfim, que as l\'lisericorclias, consideradas como 
pessoas miseraveis, identificadas com os interesses da causa e uti
lidade publica, collocadas debaixo da immediata protecção elo Es
tado, e portanto dos seus tribunaes de justiça, elevem ser con
templadas por um modo especial, salvos os direitos legitimamen
te adquiridos e os de rigorosa justiça devida a terceiros, que 
nunca devem ser postergados on clesattendidos. 

Declarão nullo, por errada applicacão das leis citadas e ou
tras concordantes largamente produzidas e ponderadas nos ·autos 
o accordão fl. õ80 e fl. 621; concedem a revista, e mandam que os 
mesmos autos sejam remettidos á B.elação ele Lisboa, para que, 
sendo alli ele novo julgada a causa, se dê cumprimento á lei. 

Lisboa, 20 ele Abril de 1869.- Visconde de Fornos, vencido. 
Mello e Cct1·valho, vencido.-Fe1·rão.-Ag~dm·.-C. P. Calcleü·a.
Fui presente, Souza. (Accordão n. 437, «Diario do Governo• n. 
105, de 1860.) 

Nos autos civci s da Relação elo Porto, comarca dos Arcos, r e
correntes o provedor e mais officiaes ela Santa Casa de lVIiseri
cordia ela villa dos Arcos, r ecorridos Antonio Augusto Cerqueira 
Velloso e mulher, se proferiu o accordão seguinte : 

Accordão os do con selho do Supremo Tribunal ele Ju stiça: 
que dos presentes autos se mostra ter a Relsção elo Porto, no 
seu accorclão de fl., confirmado a sentença de J.n instancia, que 
julgára procedente e provada a acção, _e nulla a disposição testa
rn entaria de fl. 9 a f!. 11, em que D. Dma Alberta, elos Arcos de 
Val de Vez, por não ter herdeiros necessarios, instituiu usufm
ctuarios ele seus bens seus dous irmãos, fallecendo o ultimo 
elos quaes passarião esses bens pa1·a o hospital da Misericor
dia ela mesma villa, tomando-se como fundamento principal de 
decidir, serem os hospitaes corpos de mão-morta, e por isso in
capazes de adquirir, e de serem instituídos herdeiros, porque taes 
acquisições constituem uma instituição ele alma por her deira, re
provada pelas leis que se citam na mesma det:isão. 

Con siderando porém que, segundo a legislação especial e ap
plicavel, as lVIisericorcl ias gozaram sempre e actualm ente gozam 
da t:apaciclade de adquirir bens, direito este tão reconhecido que, 
nas suas novas acquisições, não estão sujeitas ao imposto de 
transmissão, nem do registro, como é determinação expr essa na 
Lei ele 12 ele Dezembro de 1844, art. 1.0

, § 8.0
, e Lei de 30 de Ju

nho de 1860; 
Considerando que a instituição da alma por herdeira, no ca

racter que se ll1e attribue na Lei de 29 de Setembro de 1769, § 
21, nem mesmo nos assentos ela extincta Casa ela Supplicação 
que, contt·a a sua Jitteral disposição a ampliaram, se não verifica: 

Leis da Provecloria 32 
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§ 475 

As corporações de mão -morta nunca tiveram prohi
bição leg·al de receber legados, posto que as leis prohi
bissem que fossem instituídas herdeiras ou que recebes
sem legados un iversaes. (T. de Freitas, Consoliu. das LL. 
Civis, art. ll04 e nóta) (196) 

nas vocações testamentarias em favor das Misericordias, em razão 
da natureza de tão pios estabelecimentos, cujo principal fim re
dunda em beneficio da humanidade, proveito da causa publica e 
interesses sociaes, como são o curativo dos enfermos, amparo dos 
desvalidos, criação dos expostos e outros iouvaveis objectos de 
caridade, como as leis referem; 

Considerando finalmente que, pelos Alvarás de 15 de Março 
ele 1800 e 18 de Outubro ele 1806, foi reconhecida nas Misericor
dias a faculdade de adquirir bens e de os conservar, quando 
cumpt'idas e observadas fossem as prescripções que as mesmas 
leis referem; e é por isso evidente que na especie dos autos e á 
face do clireitn, se não eleve a r eferida di sposição testamentaria 
classificar como uma instituição ele alma por herdeira, mas sim 
como uma disposição ele proveito publico e social ; nestes termos 
e por estes fundamentos concedem a revista, julgando nulla a de
cisão do direito do accordão recorrido, em conformidade com a 
Lei de 19 de Dezembro de 18,13, art. 1.0 , § 2.0

, e art. 3.0 , e mandam 
baixar o processo á mesma Relação, para que, por juizes diver
sos, se julgue como é ele direito. 

Lisboa, 6 de Fever eiro de 1863.-Cab?·al, vencido.- Fm·?·ão.
Silvei?·a Pinto, venciclo.-A_quia?'.·- C. P. Cerquei?·a Pinto.- Fui 
presente, Souza Azevedo. («Diario do Governo >> n. 57, ele 13 ele 
Março de 1863.) 

Devemos nótar que pelo Cocl. Civil Port. as pessoas moraes 
podem succeder por testamento, tanto a titulo de herdeiras como 
de legatarias, excBJ)tuadas as corporações ecclesiasticas, as quaes 
só pódem succeder até o valor do terço da terça do testador 
(Art. 1781.) Vide Cod. Hespanhol, arts. 746 e 752 

Muitos entendem que as Misericordias estavam incurialmente 
classificadas nos corpos de mão-morta. 

(196) Accordãos do Tribunal de Justiça de S. Paulo, de 6 de 
Junho e 1.0 de Dezembro de 1893, transcriptos na nóta antecedente. 

A dependencia de li cença do poder legislativo, quando os le
gados fossem consistentes em bens de r aiz, não tem razão de ser, 
abolidas as leis de amortização. 

Hoje, segundo nossa opinião, embora contestada, podendo as 
corporações ditas de mão-morta ser herdeiras; com maioria de 
razão podem ser legatarias, mas como associações; como taes, 
devem ter individualidade juriclica. (Lei n. 173, de 10 de Setembro 
de 1893.) 

Faltando-lhes a personalidade jurídica, nos termos ela citada 
lei, só o podem ser consideradas sociedades civis. (Arts. 5 e 15 
da lei cita da.) 

As leis de amortização só se referiam a bens ele raiz. (Aviso 
n. 14, de Janeiro ele 1870. ) 
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CAPITULO XXXVII 

ASSOCIAÇÕES RELIGIOSAS 

§ 476 

Todos os individuas e confissões religiosas podem 
exercer publir,a e livremente o seu culto, associando-se 
para esse :fim e adquirindo bens, observadas as disposi
ções de direito commum. (Art. 72, § 3.0

, da Constituição 
Politica Federal.) (197) 

§ 477 

Nenhuma eg·reja ou culto gozará de subvenção nem 
terá relações de dependencia ou alliança com o Governo 
da União ou dos Estados. (Arts. 72, § 7.0

, da · ConstituiçãÕ 
Politica Federal1 e 57, IV, lettra a, da Constituição Polí
tica do Estado de S. Paulo.) 

As egrejas pudem receber, ainda quando não tenham irman
dades, por meio de seus parochos ou fabriqueiros, doaçõeK de 
bens ofiertados por amor do culto divin() e para auxilio deste. 
(Avisos n. 142, de 26 de Abril de 1858; 14 de Dezembro ele 18(:;9 
e n. 14, de Janeiro ue 1870.) 

(19 '7) O Decreto do Governo Provisorio da Republica, 11. 119 A, 
de '7 de Janeiro de 1890, d iz que a toclae as confissões religiosas 
pertence por egual a faculdade de exercerem o seu culto, rege
gerem-se segundo a sua fé e não serem contrariadas em seus 
actos particulares ou publicas. A liberdade de cultos abrange 
não só os individuas nos actos individuaes, sinão tambem as egre
jas, associações e institutos em que se acharem agremiados, ca
bendo a todos o pleno direito de se constituírem e viverem col
lectivamente, segundo o seu credo e a sua disciplina, sem inter
venção elo poder publico. (Arts. 2.0 e 3.0 ) 

A Constituição Politica elo Estado de S. Paulo, no seu artigo 
57, IV, lettra b, diz: é permittido o exercício privado OLl publico 
de qualquer culto compatível com a ordem publica e os bons cos
tumes; sendo licito aos que professam qualquer culto associarem
se para esse fim e adquirirem bens, observadas as disposições ele 
direito commum. 

O decreto n. llO A, de 1890, dispondo no seu artigo 5.0 que a 
todas as egrejas e confissões religiosas se reconhece a persona
lidade juridica para adquirirem bens e os administrarem, sob os 
limites postos pelas leis concm·nentes á pTopTiedctde de nzão-rnoTta, 
mantendo-se a cada uma o dominio ele seus haveres actuaes, bem 
como dos seus eelificios de culto, soffreu clerogação na parte r efe
rente ás lei s ele amortização, pelo art. 72, § 3.0 , ela Constituição 
Federal. 



- 500-

§ 478 

E' prohibido á autor idade feJeral, assim como á 
dos Estados federados, expedir leis, regulamentos ou 
actos administrativos, estabelecendo alguma religião ou 
vedando-a, e crear differenças entre os habitantes Llo paiz, 
ou nos serviços sustentados á custa do orçamento, por 
motivos de crenças, opiniões philosophicas ou religiosas . 
(Art. l." do Decreto n. 119 A, de 7 de Janeiro de 1890.) 

§ 479 

Foi extincto o paclroado com todas as· suas institui
ções, recursos e prerogativas. (Art. 4.0 elo citado Decreto 
n. 119 A, de 1890.) (198) 

(198) Estão extinctos os recursos á cor ôa e beneplacitos r é
gios. Da separação da Egreja e do Estado pelo Decreto n. 119 A 
resultou a secularisação do casamento, dos cemiterios e do ensi
no ministrado nos estabelecimentos publicas de üistrucção. 

Esta refórma, posto que viesse desembaraçar a Egreja Ca
tholica da depenclencia do Estado e de leis tidas e havidas como 
compressoras ela liberdade ela Egreja ·e prerogativas elo padroa
do real, veiu retirar por sua vez a protecção a uma religião of
ficial, unica reconhecida pelo poder publico com direito a favores 
e privilegias, e declarando a Constituição não professar a Nação 
e nem repellir seita ou confissão alg uma religiosa, não podia ser 
indifferente ao clero nacional. 

O Episcopado, em a pastoral collectiva de 19 de Março ele 1890, 
após o Decreto de 7 ele Janeiro do mesmo anno, dirigida ao clero 
brazileiro e aos fieis da Egreja do Brazil, e em reclamaçáo feita 
ao chefe do Governo Provisorio, em 6 de Agosto de 1890, com 
protesto de adhesão da Archicliocese ela Bahia, fez ouvir sua voz 
antes da promulgação ela Constituição de 24 de Fevereiro de 1891. 

Essa pastoral, trabalho que honra o Episcopado brazileiro, 
apreciando a liberdade da Egreja garan tida pelo Decreto de 7 de 
Janeiro de 1890, diz: que, si nelle ha clausulas que podem facil
mente abrir portas ás restricções odiosas dessa liberdade, cum
pria todavia reconhecer que, tal qual está redigido o decreto, as
segura á Egreja Catholica no Brazil certa somam de liberdades 
como ella nunca logrou no tempo da monarchia. 

A pastoral analysa o decreto, e devemos reprodu zir ess::t ana
lyse, a qual é a seguinte : 

« Vejamos · o decreto: 
O art. J .0 , em resumo, est:;tue .que o Governo Federal não 

poderá expedi?· leis, 1·eg1-blmnentos ott ctctos ctclministnttivos sobre 
Telig'ião. 

De ora em diante, em virtude deste primeiro artigo, ficarão 
os Pastores ela Egreja Catholica inteiramente soltos daquella ein 
maranhada rêde de alva1·ás, leis, consultas. Tesoluções, avisos e 
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regulamentos, em cujas malhas trazia o Ministerio do Imperio 
embaraçada a acção episcopal e parochial na direcção e governo 
das causas religiosas. 

Não veremos mais ministros, que devião occupar-se só de 
negocias civis, ordenando ridiculamente aos bispos o cumprimen
to dos canones do Concilio ele Trento no provimento das paro
chias; prohibindo-lhes a sahiela ela diocese, sem licença do gover
no, sob pena ele ser declarada a Sé vacante e proceder o gover
no á nomeação de um successor; sujeitando á approvação do -go
verno os compendias ele theologia por que se ha de estudar nos 
seminarios; revogando disposições dos estatutos de certos cabi
dos e ordenando-lhes pontual observancia do Sa_q?·ado Concüio 
T1·identúw; declarando que, dado o caso ela Sé vacante, a juris
dicção episcopal passa toda ao vigario capitular; e concedendo po?· 
graça imperial ao cabido metropolitano o direito de nomear um, 
depois de expirado o prazo do Concilio; isentando os capellães 
militares da visita dos prelados e dando-lhes o direito de usar 
de solicléo e mmel; prohibindo ás ordens regulares receberem no
viços; auctm:ízanclo os superiores regulares a licenciarem os. re- 
ligiosos para residirem por seis mezes fóra dos seus conventos; 
approvanclo as resoluções capitulares elos frades franciscanos; 
concedendo o uso ele cinta e borla encarnadas aos conegos do 
Pará (18õ2), ficando daquella data em diante mudada a côr de que 
usavam; declarando que os parochos não t~m direito de exigir 
as velas da banqueta; fixando a quem compete a nomeação elo 
porteiro da Maça nas Cathedraes ! 

Basta! não veremos mais este triste espectacu.l.o ! 
Verdade é que quasi toda essa legislação regalista, ele que 

cit'amos a mínima parte, jazia sem applicação graças á nobre at
titude do episcopado; mas o r egalismo mesmo estava sempre 
vivo e em todo o ·seu vigor, julgando-se com o direito ele gover
nar a Egreja em nome do PadTOC6do e elo (}rão-JvlestTado. 

Tudo isso desappareceu, como um pouco ele pó exposto ao 
vento, pelo primeiro artigo elo decreto. 

O artigo 2.0 declara que a todas cts confissões ?'eligiosas (e 
portanto á catholica) pertence poT egual a f'c6culdade de exerce
Tem o smt cztlto, Teget·ern-se segundo ct szta f'é, e não se1·em con
tnt?·iadas nos actos pcwticztlct?·es ozt JJUblicos, que inteTessem o 
ea;m·cicio do p1·esente dem·eto. 

' Portanto, temos direito os catholic, ele não " sermos inter-
rompidos nem perturbados, por quen· .:.ruer que seja, nas nos
sas religiosas funcções, quer estas se celebrem dentro dos tem
plos, quer fóra clelles, conforme os preceitos da nossa liturgia. 
Poderemos assim manter, como é tão desejado ele todos, maior 
respeito nas nossas Egrejas e cerimonias sagradas, . fazendo ces
sar todos os abusos e profanações. 

O artig·o 3.0 assegura a liberdade religiosa não só aos indi
vidztos como taes, nws ás EgTejcts em qzte se achm·em agr·emia
dos. Se a liberdade dada aos catholicos fosse uma liberdade só 
pessoal, não a poderíamos acceitar. Com effeito a Egreja, socie
dade legitimamente constitztida, tem direito stricto ele exercer li
vremente sua acção social. O systema da liberdade puramente 
individual serii:t um contrasenso ou antes a negação mesma de 
nossa Religião. 
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Além disso, por toda a parte e sempre o culto reveste fórma 
publica e social ou deixa de e}.'istir. Um culto limitado ao indi
viduo é tão contrario á natureza do homem, como á natureza 
mesma da Religião. 

D'ora em dmnte, pois, arrimados ao 2.0 e 3.0 artigos elo de
creto, poderemos en trar francamente na pratica de nossa santa 
Religião, r egendo-nos segundo a nossa fé e a nossct disciplina, 
sem receiar a mínima inte1·vençcio elo poder publico. 

E como as constituições clogmaticas e disciplinares do Conci
lio Tridentino fazem parte dos principias ela nossa fé e elas re
gras ele nossa disciplina, permanece em plenissimo vigor, como até 
aqui, a sua legislação matrimonial, q uex em r elação ao modo de 
celebrar os casamentos, q uer em r elação ás cau sas matrimoniaes. 

O estabelecimento elo chamado ccu;amento civil, sabei-o bem, 
christãos, não vem substituir o unico e verdadeiro casamento, que 
é o religioso. Nós acr editamos como um dog ma da nossa Religião 
que o Matrimonio é um elos sete Sacramentos da lei nova insti
tuído por Nosso Senhor J esu s Christo, e L!Ue só elle santifica a 
união do homem e ela mulher com o fim de formarem a família 
christã. 

Nós, Catholicos, sabemos e é ainda doutrina ela nossa Egreja, 
que o coutracto n ão se separa do Sacrarq.ento, porque é justa
mente o contracto que se acha elevado por J es us Clll'isto a essa 
dignidade. 

Tendo o decreto reconhecido solemnemente a liberdade que 
temos ele professar particular e publicamente a nossa crença e 
praticar as nossas leis disciplinares, estamos em nosso plAno di
r eito, em face mesmo elo governo civil, ele só considerarmos como 
válido para os Christãos o contracto matrimonial que é celebra
do na Egr eja, com a benção de Deus. De facto só então é que 
se contrahe o vinculo inclissoluvel com a graça elo Sacr amento ; 
só então é que ficam os nubentes legitimamente casados. Outra 
qualquer união, ainda que a decorem com apparencias ele legali
dade, não passa ~e vergonhoso· concubinato. 

Podeis presta1·-vos á fonnali clctcle elo casamento ci·vil, pw·a 
regular a herança ele vossos filhos; mas sabendo bem q~te só con
t?·ahis ve1·dacle·i1··o mat1·imonio quanclo celebntis o cteto 1·eligioso 
pm·ante Deus e ~~ vossa consciencia, segunclo as p1·esc1·ipções ela 
Santa Eg1•e}a Oatholica. 

O artigo 4.0 , o mais importante ele todos, dispõe : Fica extin
cto o Pacl?·oaclo com todas as suas instituições, ?"ecu?"Sos e p?'e?'O
gativas. 

Aqui abolio com toda a razão o Governo Provisorio um pre
tenso direito que tanto garbo fazia o I mperio como prerogativa 
inher ente á corôa; quando na realidade tal direito só podia ser 
por elle obtido mediante Concordata com a Santa Sé. Só a ma
gnanima condescendencia dos Summos Pontífices p1·o bano pacis, 
o tolerou. 

Pois bem ! não pertence mais agora ao governo civil a apr e
sentação de Bispos, Conegos, Parochos e mais funccionarios eccle
siasticos. A Cl'eação ou divisão de parochias e dioceses, a fixa
çião ou modificações de seus respectivos limites são, daqui em 
d ante, ela alçada exclusiva da Egreja. 
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O governo civil não tem mais que intervir para tolher o 
passo a bulias, breves e decretos conciliares ou pontificios, sujei
tando-os a esse usurpador placet 1·egium, causa de tantas lutas, 
origem ele tantos dililsabores entre os dons poderes. 

Tambem não tomará mais o governo civil conhecimento de 
qualquer recurso para elle interposLo das sentenças dos juizes 
ecclesiasticos. 

Em uma palavra está derogada toda a oppl'essiva legislação 
do antigo Estado ?'e,qctlista, pombalino, josephista, que tantas pêas 
trazia á livre acção da auctoridade ecclesiastica. 

Estatuindo no art. 5.0 a pe?'Sonalidade ju;ridica para todas as 
e,q?·ejas e confwsões ?'eligiosas, e mantendo a caelct ztma o elominio 
de seus havm·es actuaes, consagra o decreto a plenitude do direito 
de propriedade para a nossa Egreja Catholica e seus institutos. 

Lamentamos, todavia, que tal direito, reconhecido ~ declarado 
em termos tão amplos e cabaes, pareça soffrer logo restricção 
grave com a clausula referente ás leis ele müo-mO?·ta. Não cre
mos que se queira, no regimen de instituições liberrimas, eyocar 
toda essa legislação obsoleta, ei vacla de absolutismo, e que só 
pócle, entre nós, prejudicar á Egreja Catholica. De facto, só as 
nossas confrarias e os nossos institutos religiosos possuem im
moveis. Só a ella podem, pois, ferir as leis chamadas ele meio
morta, só ella ficará com o seu direito de propriedade limitado e 
tolhido. No entanto, neste artigo como em todos, colloca o decre
to as confissões religiosas sem excepção alguma no pé da mais 
perfeita egualdade! E' ele esperar que uma interpretação aucto
rizada dê a esse artigo um sentido mais em conformida<le com a 
justiça, com a razão, com a boa política, que não admittem leis 
odiosas de excepção contra uma classe de cidadãos, violando-se 
a egualdade e liberdade que a todos abonam os mesmos direitos. 
(A Constituição aboliu a restricção das leis ele amortização.) 

O 6.o e ultimo artigo garante aos cwtuaes sm·vent2tat·ios elo 
culto catholico a szta congrua sustentaçüo e promette sztbvencio
na1' por· um anno cts cctelei?·as elos Semina7"ios. Foi, sem duvida, 
na intenção do Governo, um meio ele facilitar a transição elo re
gimen passado para o voluntario actual. Cuidarão talvez os nos
sos adversarios ter sido isso um enorme favor! Não pensariam 
assim si soubessem da vergonhosa exiguiclacle dessas congruas 
que nos clava o Imperio, sendo sempre desattPndidas com des
prezo e ás vezes com mofa as representações ele D. Romualdo 
e outros Prelados no sentido de dar-se uma decorosa dotação ao 
clero nacional. Não pensariam ainda assim os mesmos adversa
rios si reflectissem que essas congruas são verdadeira inclemniza
ção que o Estado eleve á Egreja pelos dízimos ele que se apossou 

A cada Estado fica lim·e o ct1·bit1'io ele manter os nttw·os mi~ 
nistTOs desse culto (catholico) ou ele mttTg, diz-se na segunda parte 
do artigo 6.° Como todos os Estados sao em sua grandíssima 
maioria, e alguns em sua totalidade, catholicos, o beneficio dessa 
clausula só pócle; apezar da disjunctiva, favorecer á nossa Egreja 
pois seria uma injustiça flagrante applicar á sustentação ele um~ 
confissão religiosa, que constituiria uma minoria microscopica, os 
reclclítos fomecíclos ao thesouro do Estado pela grande maioria 
ou totalidade dos contribuintes catholicos. 
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§ 480 

A todas as egrejas e confissões religiosas, existentes 
ao tempo da promulgação do Decreto n. 119 A, de 7 de 
Janeiro de 1890, se reconhece a personalidade juridica 
para adquirirem bens e os admini::.trarem, mantendo-se a 
cada uma o domínio ele seus haveres, bem como elos seus 
edificios ele culto. (Art. 5.0 do citado decreto.) 

§ 481 

As associaçõe~ que se fundarem para fins religiosos, 
moraes, scientificos, artisticos, políticos ou de simples 
recreio, poderão adquirir individualidade jurídica, ins
crevendo o contracto social no registro civil da circums
cripção onde estabelec.eram sua sécle. (Art. 1.0 ela Lei n . 
173, de lO de Setembro ele 1893.) 

§ 482 

A . inseri pção far-se-á á vista elo contracto social, 
compromisso ou estatutos, devidamente authenticados, 
os quaes ficarão archivados no reg istro civil. (A rt. 2.0 

ela c i tacla lei.) 

§ 483 

Os estatuto , bem como o reg istro, declararão : 
1.0

, a denominação, fins e séde da associação ou ins
tituto ; 

2.0
, o modo pelo qual a associação é administr·aua e 

representada activa e passivamente em juü:o e em geral 
nas suas relações para com terceiros ; 
· 3.0

, si os memb'ros respondem ou não subsidiaria
mente pelas obrigações que os representantes da asso
ciação contrahirem expressa ou intencionalmente em 
nome desta. (Art. 3.0 ela lei.) 

Tal é, em perfunctoria analyse, cliguos Cooperadores e Filhos 
mtúto amados, o decreto importantíssimo lavrado pelo Governo 
Provisorio em 7 ele Janeiro deste anuo e a nova situação que 
elle crêa para a Egreja do Brazil.» 
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§ 484 

Antes da inscripção, os estatutos serão publicados 
integ-ralmente ou por extracto que contenha as declara
ções mencionadas no artig-o 3.0 no jornal official do Es
tado onde a associação tiver sua séde. (Art. 4.0 da lei). 

§ 485 

As assoCiaçoes assim constituídas g·osam da capaci
dade jurídica, como pessoas distinctas dos respectivos 
membros, e pódem exercer todos os direitos civis rela
t.ivos aos interesses do seu instituto. (Art. 5.0 da lei.) 

§ 486 

Todas as alterações que so:ffrerom os estatuto deve
rão ser publicadas e inscriptas do mesmo modo, sob pena 
de não poderem ser oppostas contra terceiros. (Art.. 6. 0 

da lei.) 

§ 487 

Salvo declaração em contrario nos estatutos : 
L", os dire0tores ou administradores reputam-se re

vestidos de poderes para praticar todos os actos de g-es
tão concernentes ao fim e ao objecto da associação ; 

2.0
; não poderão transig-ir, renunciar direitos, alie

nar, hypothecar ou empenhar bens da associação; 
3.0 serão obrig-ados a prestar Gontas annualmente á 

assem bléa g·eral ; 
4.0

, todos os associados terão direito de voto na as
sem bléa g-eral, e as resoluções serão tomadas por maio
ria de votos dos membros prAsentes. (Art. 7.0 da lei.) 

~ 488 

Si os directores ou administradores não prestarem 
contas annualmente á assembléa geral, ou no prazo que 
os estatutos marcarem, poderão ser citados por qualquer 
membro para as prestarem em juizo. (Art. 8.0 da lei.) 
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§ 489 

Os directores ou administradores serão solidariamen
te responsave1s para com a associação e os t.erceiros pre
judicados pelas infracções dos estatutos ou por exce1"iso 
de mandato. 

Nestes casos a associação será responsavel para com 
terceiros, si tirar proveito do acto ou si approval-o pos
teriormente. (Art. 9.0 da lei.) 

§ 490 

As associações extinguem -se: 
1.0

, pela terminação do !:\eu prazo, si forem por tem
po limitado ; 

2.0
, por consenso de todos os seus membros ; 

3.0
, cessando o fim ela associação ou tornando-se im

possível preenchel-o ; 
4.0

, perdendo a associaçãv todos 0s seus membros; 
5.0

, nos casos previstos nos estatutos. (Art. lO ela lei.) 

§ 491 

Dissolvida ou extincta a associação e liquidado o pas
sivo, o saldo será partilhado entre os membros existen
tes ao tempo ela dissolução, salvo si os estatutos pres
creverem ou a a sembléa geral houver resolv ido, antes 
da dissolução, que o saldo seja transferido a algum esta
belecimento publico ou a outra associação nacional que 
promova fins identicos ou analogos. (Art. ll ela lei .) 

§ 492 

Ver ificando-se o caso de extincção da associação pela 
perda de todos os seus membros, os. bens clella conside
ram-se vagos e passarão a pertencer á União. (Art. 12 
da lei citada.) (199) 

(199) As corporações se dissolvem forçosamente pelo desappa
recimento dos indivíduos que a compõem. Collegium dissolvitur 
ornnibus de collegiu volentibus, omnibus mo1·tuis nztllo 1·emanente 
(Bartolus, ad leg. 24, Dig. de Collegis Eccles. XLVII, 22,n. 21). 
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§ 493 

As associações que promoverem fins iUicitos ou que 
se servirem de meios ill icitos ou immoraes serão dissol
vidas por sentença, mediante denuncia de qualquer pes
soa do povo ou do ministerio publico, e proceder-se-á á 
liquidação judicial dos bens, nos termos do art. 11. (Art. 
13 da lei citada.) 

§ 4114 

As associações não gosam do beneficio de restitui
ção e lhes é vedado contractae com os seus directores ou 
administradores. 

Subsistem quando existe um só ele seus membros. Si univer
sitas ad unum Tecl'it, magis admittitur posse eum, et conveniTe et 
conveniri: cum jus omnium in ~tnum ncidm·it et stet nornen wzi
versitatis; deixam ele existir desde que são extinctos todos os 
membro's usque acl unum. 

A morte ele todos os socios faz desapparecer a corporação, 
assim as sociedades mercantis, que são puras pessoas jurídicas 
se dissolvem pela morte dos socios. Alguns sustentam que a per~ 
sonalidacle jurídica póde sobreviver á morte ele todos os socios, 
nias isto só por excepção e tratando-se elas fundações . (Vide Gior
gio-Giorgi, Delle persone ginridiche, vol. 1.0 , pags. 4GO a 404, n. 108 b.) 

Savigny diz que uma associação acaba necessariamente pela 
morte de todos os seus membros, mas que essa conclusão não eleve 
ser aclmittida quando a corporação repousa sobre um interesse pu
blico permanente, e Giorgio distingue associações de méro interes
se privado e associações obrigatorias de interesse publico. 

No primeiro caso, a morte de todos os socios produz nece3-
sariamente a dissolução, não sendo possível a subrogação ele 
pessoas. No segundo caso, ctlite1·. 

Assim, diz Giorgio, si us habitantes ele uma parochia rural fo
ram destruidos por um terremoto ou epidemia, nem por isso tem-se 
extinguido a personalidade juriclica clella. 

Na extincção elas associações pelo consenso dos socios ou 
membros, a lei patria exige o consenso de toclos os rnemb1·os, isto 
é, ela totalidade delles, e não ela mai'oria. (Art. J.õ, § 2. 0 , ela lei n. 
173, ele 1803.) 

A exigencia ele unanimidade está de conformidade com a re
gra: unus 1·etinet jus universitcdis, 1·ep?·cesentat univm·sitatem. 

Savigny, Meurer e A~-n~ts Se~·afini. ex!gen~ a. unanimidade; 
Warnkoenig e Bolze a mmona. (V1cle Gwrgw-Gwrg1, vol. Lo, pags. 
45G a 458, n. 1\:)6.) 

Os que opinam pela maioria dizem q lle ella é que resolve 
sempre os negocios sociaes e não é possível que a vontade de 
um ou de poucos se imponha á de maior numero. 
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§ uni co. As dividas acti vas e passi:vas, os direitos e 
encarg·os reaes das associações prescrevem segundo as 
regras ele direito. _(Art. 14 da lei citada.) 

§ 495 

As associações que não adquirirem personalidade ju
rídica nos termos da lei, reger-se-ão pelas reg-ras das so
ciedades civis. (Art. 15 da lei citada.) (200) 

(200) As sociedades com personalidade jurídica têm suas dif
ferenças das que não a têm. A nossa lei patria as distingue. 

A differença, diz Giorgio, Delle persone giuridiche, vol. 1.0 , pag. 
159 e seguintes, não está na legitimidade ou illegitimidade ou na 
possibilidade ou não de adquirir e possuir, pois ambas podem ad
quirir e possuir e estar em juizo, a differença substancial e pro
ducti.va de graves consequencias está sómente no modo. 

A sociedade constituída como corpo moral tem a ~midade 
jur·idica patr·imonictl separada de todos e cada um dos membros, 
ha a entidade jurídica; quando não tem a associação adquirido a 
personalidade juridica, ha um condomínio, um patrimonio com
mum, pró indiviso, que reside na cabeça de cada um dos conso
ciados. Na corporação reconhecida legalmente, os creditos e de
bitos interessam á communidade do ente jurídico e não a cada 
um elos membros que a compõem (non toccano i singoli); na que 
não é reconhecida legalmente os creditas e debitos residem pTo vi
r·ili na cabeça de. cada um. 

Na primeira o director, o syndico, o governador, representam 
clirectamente o corpo moral, tanto nos contractos como nos lití
gios, em juizo: causa um:vm·sitatis non est sin,qulo?·wn. 

Na segunda o representante que em juizo comparece para 
defender os interesses communs traz as vestes de mandatario 
ele cada um (dei singol'i), conferido o mandato pelos companhei
ros. In rebus univer&itat~tm .. . negotümn, quando tcmgit m~tltos ut 
singulos, tunc sing~tli su.nt vocandi. 

Uma associação não reconhecida póde adquirir, mas as acqui
sições são indirectas, pois, se immediatamente augmentam a arca 
commum, se devolvem pró rata os adquiridos aos membros della. 

A constituição em pessoa jurídica não tem por mira e re~mltado 
tornar possíveis as acquisições, contract.os e representação em juizo; 
mas tornai-os directos e faceis, eliminando a difficuldade do con
domínio, da responsabilidade pessoal e da representação singular. 

Giorgio diz com tudo que essas proposições são contestadas, ha
vendo quem negue ás associa-ções sem personalidade jurídica toda 
a faculdade contractual e todo accesso a juizo. 

A lei patria equipara ás sociedades civis as associações sem 
personalidade jurídica, e assim não tira-lhes a faculdade de con
tractar e estar em juizo, devendo todos os membros constituir o 
mandato para as acções ou delegar essa faculdade de constituir o 
mandato e todos devendo ser citados para os pleitos. 

Ihering e Scialoia são da opinião ele Giorgio. A sociedade 
civil não tem individualidade jurídica, separada e distincta da dos 
socios. A commercial a tem. · 
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§ 496 

As associações fundadas para os fins ueclai·ados no 
art. 1.0

, que tomarem a fó rma anonyma, serão em t udo 
sujeitas ás leis e decretos relativos ás sociedades ano
nymas. (Art. lfi da lei citada.) 

§ 497 

O reg-istro será fe ito em Livro especial a carg-o do 
offi.cial do reg-istro de hypothecas . (201 ) 

§ 498 

A Lei, n. 173, de 10 de Setembro de 1893 é appli
cavel ás associações que se funda1•en~, e não ás associa
ções re1 igiosas já existentes ao tempo de sua pronmlg-a
ção, com personalidade juriclica já adquirida e mantida 
pelo Decret•1 ele 7 de Janeiro ele 1890 o art. 72, § 3.0

, da 
CJnstituição Politica Federal. (202) 

(201) O Aviso do lVIinisterio da Justiça e Negocias do Interior, 
de 27 de lVIarço, e Circulares do Governo do Estado, ele 8 ele Abril, 
11 ele Agosto e 22 de Dezembro de 1896 (no « Diario Officiah de 24 
do mesmo mez .e anno e 6 de Julb.o de 1807), solicitaram informações 
dos juizes de direito sobre estar ou não estabelecido nas comar
cas o serviço do r egistro dos contractos sociaes, estatutos ou com
promissos das associações, para o effeito ele adquirirem persona
lidade juriclica. 

(202) A lei, no seu art. 1.. 0 , dispõe para o futuro expressamente 
e por preceito constitucional não póde dar-se retroactiviclade e nem 
essa lei póde contrariar o decreto citado ela separação da Eg1·eja 
do Estado e Constituição Politica da Republica, mantendo a oer
sonaliclade jur ídica das associações religiosas, reconhecendo o do
mínio de seus haveres ex is tentes, inclusive os edifícios do culto, 
observadas as disposições do direito commmn. 

No entanto parece que em contrario opinou o presidente da 
Republica, q uanclo, em 18 de Outubro de 1895, deu seu v é to á 
resolução elo Congresso Nacional concedendo loterias em beneficio 
do Hospital dos Lazaros e de outras instituições de caridade man
tidas pela Irmandade do Sautissimo Sacramento :la Candelaria, 
negando a essas instituições a r epresentação jurídica e declaran
do que a irmandade referida só poderia adquirir personalidade 
jurídica desde que registrasse o seu compromisso na fórma da 
lei n. 173, de 1893, que estabeleceu direito commum para as asso
ciações desta ordem. (Art. 72, § 3.0 , da Constituição). 

Assim tambem entendeu o illustraclo juiz de direito da 1." vara 
cível, clr. Thomaz Alves, com fundamento de que as leis defórma re
troagem, assim se exprimiu o mesmo juiz, elespacbando sobre as 
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duvidas levantadas pelo official do registro de hypothecas ela ca
pit:ll, official do r egistro civil, creado para os fins ela lei citada de 
1893, sobre a inscripção ele compromissos contendo artigos ele
terminando que, extincta a pessoa jurídica, os bens ficariam de
volutas ao prelado diocesano. em prejuiso da devolução dos ben s 
á União, no caso de extincção da associação r eligiosa por morte 
de todos os membros, como é expresso nos arts. 10, § 4.0 , e 12 da 
citada lei. Vide pag. 459. 

O juiz determinou que não se fizesse a inscripção de taes 
compromissos e como tivessem feito inscripção ele alguns com 
essa declarado. devolução de bens ao prelado, mandou que fossem 
extrahiclas certidões e remetticlas ao Procurador Seccional, acorn
panhadas de seu despacho. 

1':.:-Transcrevemos os actos a que nos referimos : 
· · ··~ · Sr. P residente ela Camara elos Deputados.-Nos termos elo 
artigo 37, § L", ela Constituição, devolvo á Camara ele que sois 
digno presidente, um dos autographos da R.esolução do .Congres
so Nacional, que concede loter ias em ben eficio do Hospital dos 
Lazaros e de outras instituições de caridade, mantidas pela Ir
mandade do Santí ssimo Sacramento da Candelaria, e á qual ne
guei sancção pelos motivos constantes ela exposição que tambem 
vos envio. 

Capital Federal, em 18 de Outubro ele 1895.- Pt·udente José 
ele Mo1·aes Ban·os, presidente ela Republica. 

MOTIVOS DO VETO 

A Constituição da Republica instituiu !\ plena liberdade reli
giosa e prohibiu á União, como aos Estados, estabelecer , subven
cionar ou embaraçar algum culto ou egreja, ar t. 72, §§ 3. 0 e 7.0 , e 
art. 11, § 2.o. 

A resolução do Congresso, que concede tres loterias de mil 
contos cada uma á Irmandade elo Santíssimo Sacram ento da Can
delaria em beneficip do Hospital dos La~arod e de outras institui
ções ele caridade nianticlas por aquella innanclacle contraria áquel
les preceitos da Constituição. 

Dado que o benefi~io das loterias, que é o producto de uma 
contribuição arrecadada por meio elo jogo, fosse effectivamente 
empregado nas instituições de caridade que a r esolução mencio
na (o que não se pócle verificar por não estar a irmandade obri
gada a prestar contas), ainda assim seria subvencionada ou au
xiliada uma instituição rel-igiosa para exercer a caridade. 

A subvenção othcial não é concedida ao Hospital elos Lazaros 
e a o.tltras entidades designadas genericamente pelas expressGíes 
- out?·as instit~tições ele cet?'Ülacle, as quaes não têm r epresentação
jurídica; a concessão é á ITmctnclctcle, instituição mixta elo antigo 
regimen, mas h oje inteiramente isenta d~ fiscalisação do poder 
temporal. A irmandade aclq~tiTiTá personalidade jurídica desde 
que Tegistre o seu compromisso, na fórma da lei n. 173, de 10 de 
Setembro de 1893, que estabeleceu direito commum para as as
sociações dessa ordem (art. '72, § 3.0 , ela Constituição.) 

A Republica restituiu ás associações religiosas o direito com
mum, deu-lhes a liberdade plena e retirou-lhes a protecção offi
cial. 
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O Estado não pócle manter ou suúvencionw· institutos ele ca
ridade ou ele beueficencia, sob os auspícios de determinada egreja, 
ou seita religiosa, seja esta catholica ou acatholica. · 

A Irmandade elo SS. Sacramento da Candelaria requereu ao 
Congresso tres loterias de 1.000:000$000 cada uma, em beneficio 
das obTas pa1·a conclu.são de seu templo. A mudança do destino 
do beneficio para o Hospital dos LazaTos e out?·as instituições de 
cw·idade nwntidas por aquella iTmcmdade, não conseguiu con
tornar o obstaculo constitucional que se oppunha á concessão re
querida. 

Alliviada pelo beneficio das loterias dos encargos provenien
tes da manutenção do Hospitctl dos Lazcu·os e ele outr-as instit·wi
ções de ca?·iclade, a Irmandade do Santíssimo Sacramento da Can
delaria empregará nas obras elo templo não só os recursos por 
ella destinados a isso, como os que destinaria á manutenção da
q uellas instituições de ccwiclctde. 

E assim, embora indirectamente, o Estado subvencionar-á as 
obras pant a concl~tsão do templo ela Candelctril],, que por mais 
valioso que seja como monumento artístico, não perde por. isso o 
seu destino principal, que é servir ao culto de uma religião. 

Ao exposto accresce que, si o jogo da loteria é um mal re
provado pela moral e pela economia política, porque perturba o 
trabalho, arruína as classes pobres e desvia de empreza produ
ctiva nina grande massa ele capital, o q Lle cumpre ao poder pLl· 
blico, no interesse ela Nação, é restringir esse mal até exLinguil-o, 
e não fomentai-o e incitai-o a desenvolver-se com a concessão 
de loterias de avultado capital, mais seductoras e por isso mesmo 
perniciosas; cumprindo assignalar a circumstancia, bastante si
gnificativa, de ser esta a primeira concessão ele loterias, appro
vada pelo Congresso da Republiua, desde o inicio do regimen 
cons tl tucional. 

Por estes motivos, nego sancção á resolução do Congresso, 
que julgo inconstitucional e contraria aos interesses da Nação. 

Capital Federal, em 18 de Outubro de 1895.- Pradente José 
de .ll1o?·aes Ba?TOS.>> 

A Lei de 1803 não curou elas associações já existentes no seu 
tempo. 

Despacho do dr. juiz de direito ela 1." vara ; 
«São de toda a proceelencia as duvidas levantadas pelos se

guintes motivos: 
Decretada a separação ela egreja do Estado, em virtude do 

Dec. de 7 ele Janeiro de 1890, continuou a ser mantida a personll
lidade j uriclica ele todas as egrej as e associações r eligiosas, reco
nhecendo-se o domínio de seus haveres, inclusive os edifícios do 
culto, submettendo-as quanto ao regimen ela propriedade á legis
lação ele mão-morta. 

A Constituição Federal manteve por sua vez os principiaR 
consignados naquelle decreto, apenas acceitando a modificação 
proposta em emenda ao artigo 72, §§ 3 e 7 : · 

· Observadas as disposições do direito 
commtml, em substituição a- observados 
os limites postos pelas leis de mão-morta. » 

Taes associações i'eceberam ela Lei n. 173, de 10 de Setembro 
de 1893, a fórma reguladora de sua organização para que vies-
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sem a ter o exerCJciO publico e livre, conforme o preceito consti
tucional, adquirindo a personalidade jurídica. 

No regimen anterior, esta fórma era determinada com tal ri
gorismo que aos Juizes Provedores competia o direito em cor
reição ele dissolver as associações destinadas ao culto, que não 
estivessem legalmente erectas, e suspender as que não tivessem 
compromissos, e que o registro se impunha a esses compromis
sos claramente nos diz o § 391 da Consolidação das Leis da Pro
vedoria, clr. Ferreira Alves, effectuando-se no cartorio ela prove
doria e sendo publicado pela imprensa. 

Presentemente este rigor de fórma não foi desprezado; a au
thenticidade dos registros melhor se accentLwu, creanclo relações 
para com seus membros, representantes e terceiros-dependentes 
de serem levados os compromissos a transcripção no cartorio do 
Official do Registro- artigos 2. 0

, 3.0 e 4.o elo citado Decreto n. 173. 
Contendo taes artigos disposições ele fórma, por onde clara

mente o legislador consignou o que deve existir na inscripção, 
os mesmos não estão sujeitos ao principio ela não retroactividade 
elas leis, e por isto apezar ele referir-se o artigo 1.0- ás associa
ções que se fundarem-applicam-se ás associações actuaes, que 
para serem reconhecidas como pessoas jurídicas e exercitarem os 
seus direitos civis- dependem todas ele eff'ect~taT a inse1·ipção nos 
termos do Decreto n. 173. 

E a razão de assim decidir tem como base o postulado ele 
que as leis ele fó1 ·ma retroagem,- não encerrando os artigos 
supra mencionados offensa a relações jurídicas e muito menos a 
direitos adquiridos abrangendo a actos passados •. 

-« Leges quae actorum et instrumen
torum veras intentiones, contra formularum 
aut solemnitatum defectus, roborant et con
firmant rectissime preteri ta complectuntur. 

. Bacon apbor. 49. " 
Confirão-se Savigny, Dir. Rom., vol. 8.0 , § 354, pag. 372, not. b

Aubry et Rau, vol. 1.0
1 § 30, pag. 59 -Gabba, Retroativitá Delle Leggi, 

tomo 1.0 , pag. 238- Gagrelo, D. Giudizziario Civile, pag. 71 n. 8, onde 
exemplifica excepÇÕes. 

Com taes elementos já se decidiram as questões de direito 
formal, oriundas ao ser executada a lei n. 4!:i3 de 2 de Setembro 
ele 1847. 

Confira-se Perdigão lVIalheiro, Comment.; Gazeta Jurídica, vol. 
131 pags. 104 e 113. 

Declarar que, extincta a pessoa jurídica, os bens ficarão devo
lutos ao prelado ou a qualquer outra entidade, é ir de encontro á 
lei ; por occasião da inscripção os compromissos que tiverem 
esta declaração não podem seT r·ecebidos pelo official e a razão 
está em que a lei pelo artigo 11 dá essa faculdade aos membros 
existentes ao tempo da dissolução, salvo verificando-se quaesquer 
das bypotheses a que a lei refere no mesmo artigo 11 verbis ... 
Sr!lvo etc. 

Isto é, desde que a lei n. 173 não incluiu essa declaração no 
numero das disposições estabelecidas para o caso de dissolução 
ou extincção de pessoas jurídicas, ainda em vida de seus membros, 
-toTna-se não só illegal, como inadmissível, visto que tende 
a defraudar o disposto no artigo J2 : - cujos bens por morte de 
todos os membros serão devolutas á União. 
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As cr enças r elig iosas sempre respeitaveis e garantidas em 
manifestações de culto interno pela auctoridade, nada têm que 
vêr com a consti tuição das pessoas jurídicas reguladas pelo Es
tado, que lhes concede por lei o pleno exercício dos direitos pa
trimoniaes, - consectario da sua soberania territorial. 

Si em virtude desta lei declara-se quem os deve exercitar, a 
substituição constitue uma violação e manifesta offensa áquella 
soberania, não podendo o Official do Registro effectuar a inscripção. 

Inadmissíveis, á vista do exposto, as inscripções de taes asso
ciações, e havendo-se effectuado, pelas certidões juntas, as de al
gumas, com manifesta violação dos princípios expostos, extraia o 
Escrivão cópias, remettendo para o Dr. Procurador Seccional, 
afim de promover no que em suas attribuições couber a nulliela
cle respectiva, bem como cópia deste despacho para o Official. 

S. Paulo, 22 ele Outubro de 1895.-João Thomaz de Mello Alves. 
(Vide Gazeta Jurídica do Estado, vol. Junho ele 1896, pag. 318.) 

O Tribunal ele Justiça, por Accordão de 21 de Agosto de 1897, 
na appellação cível n. 545, ele Mocóca, julgou que a Lei de 1893 
não curou sinão elas associações que se fl.mcla1·em e não das exis
tentes. 

Publicamos a por taria do bispo da Diocese, relativamente á 
Lei de 10 de Setembro de 1893, determinando que nenhuma ir
mandade assuma personalidade jurídica sem expressa auctoriza
ção episcopal, e no caso ele extincção ou dissolução das irman
dades os bens dellas ficarão devolutas ao Prelado Diocesano, com 
offensa da lei que manda devolvel-os á Nação: 

«D. Joaquim Arcoverde ele Albuquerque Cavalcanti, por mercê 
ele Deus e ela Santa Sé Apostolica, Bispo ele São Paulo, Prelado 
Domestico de Sua Santidade o Papa Leão XIII, etc., etc., etc. 

Aos que esta nossa Por tar ia vir em, saudação e bençam em 
o Senhor. Usando ela nossa Auctoriclade Onlinaria, cletBrminamos 
que todas as Irmandades, Confrarias, Ordens Terceiras e outras 
Assoriações Religiosas e Seculares, que se constituírem ou se 
reformarem dentro dos limites deste Bispado, adaptem, acceitem, 
observem e Iaçam observar em seus Estatutos, Compr omissos ou 
Regulamentos os seis artigos seglúntes, como lei basica de sua 
organização ecclesiastica. Outrosim, declaramos illegitimas e il
legaes quaesquer corporações que ele futuro se erigirem ou se 
•reformarem • nesta Diocese sem o pleno e fiel cumprimento 
destas Nossas determinações. 

Seguem-se os artigos : 
1.0 - São dpso facto • excluídas da Irmandade todas as pes

soas que pertencerem a qualquer sociedade secreta de qualquer 
denominação que seja, ou que nella entrarem. Deverão todos os 
conf.racles ou irmãos, ao entrar na Irmandade ou Confraria, fazer 
explíci ta promessa ele conformar-se com esta disposição; 

2."- A Irmandade, por· seu Thcsoureiro ou Procurador, estará 
obrigada a prestar contas •da administração ele seus bens » á au
ctor idade cliocesana ou a seu delegado, todas as vezes que isso 
fôr exio·ido; 

3.o~Em caso ele •dissolução ou extincção ,, , os bens da Ir
mandade ficarão devolutas ao Prelado Diocesano, que, segundo 
seu exclusivo criterio, os applicará a alguma obra pia; 

Leis da Provecloria 33 



-514-

4.0 - Quando houver •eleições• geraes ou parciaes, a l\'Iesa 
deve ser •presidida» pelo respectivo Parocho ou por um «eccle
siastico >> em qualidade de «r epr esentante» do Bispo Diocesano, 
sob pena de nullidade; 

· i\0 - Todos prometterão e professarão obediencia e respeito 
ao Bispo Diocesano e ao Revel. Parocho respectivo; 

6.-A Irmandade •não poderá assumir personalidade jurídica 
consoante ao decreto civil de 10 àe Setembro de 1893, sem ex
pressa auctorização Nossa• ; 

Esta será registrada em Nossa Camara Episcopal, para a 
todo o tempo constar. Dada e passada na Camara Episcopal de 
S. Paulo, sob Nossos Signal e Sello de Nossas Armas, aos 5 de 
Julho de 1895. 

t J oaquim, Bispo Diocesano. 
S. Paulo, 2'7 de Dezembro de 1895.» 

Esta portaria está de conformidade com o decreto ela San ta 
Sé, do 16 de Agosto de 1894, probibindo, sob ameaças ele penas 
canonicas, que os institutos religiosos, aos quaes o Decreto de 7 
ele Janeiro de l890 reconhece a individualidade jurídica, cumpram 
a Lei n. 173, de 10 de Setembro de 1893, que manda proceder á 
inscripção de seus estatutos e compwmissos. 

Diz esse decreto da Guria Romana que «comquanto a auctori
dade civil, no Br azil, tenha a pouco promulgado uma lei pela qual 
p1·ornette dar personalidade j ul"iclica e certos direitos ás associa
ções que o pecli1·em, comtuclo as familias das ordens religiosas, 
os cabidos, os soclalicios e as outras associações religiosas eccle
siasticas de qualq~te1· genero que seja, não poclern a sezt aTbitTio, 
como é patente em virtude da rnesrna ncttw·eza clellas, ~ttilizaT-se 
da faculdad e concedida pela lei; que não sendo esses institutos 
sui juTis, mas recebendo da egreja sua vida e sua norma, devem 
elles absolutamente estar suj eitos áquelles que foram propostos 
por instituição divina ao governo ela mesma egreja e subordiqa
dos á sua auctorid ade. • 

Conclue o mesmo decr eto determinando que sejam punidas 
as corporações que o violarem e p1·ovejam os Bispos sob1·e a con
servação dos bens. 

Analysanclo esse decreto, o dr. Fernandes Coelho (no seu tra
balho- Egreja do Collegio), diz, á pag. 61, que elle impõe ao nosso 
paiz a parte temporal elo Di?·eito Ccmonico feudal, em materia ele 
pr opriedade, que a Constituição Federal mandou regular por di
reito commum. 

Julgamos dever transcrever a seguinte apreciação elo illus
trado advogado clr. Porfüio ele Aguiar, r elativamente á decisão 
proferida pelo rligno Juiz de Direito da J.n vara civel quanto 
ás duvidas oppostas pelo official do registro sobre a inscripção 
elos compromissos ele irmandades, obedientes á Portaria Diocesana 
e retro transcripta. 

ASSOCIAÇÕES RELIGIOSAS 

O official elo Registro Geral das Hypothecas expoz ao meri
tissimo clr. Juiz de Direito da 1." vara, r elativamente á inscripção 
ele compromissos de associações r eligiosas, umas duvidas, ás 
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quaes s. exc. r espondeu em prov1sao já conhecida do publico c 
de conclusões muito pouco jurídicas. 

«Declarar que, extincta a pessoa jurídica, os bens ficarão de
•volutos ao Prelado ou a qualq ner outra entidade, que não as 
«resalvadas no artigo 11 do Decreto n. 173, de 10 de Setembro 
•ele 1893, •é ir contra a lei.» 

Mas decidir que «por occasião ela inscripção os compromissos 
«que tiverem essa declaração não podem ser recebidos pelo o.ffi
•cial tambem é ir contra a lei. > 

«A razão » de sua decisão, diz sua exc., está em que a lei, pelo 
•artigo 11, dá essa faculdade (??) aos membros existentes ao tem
•po da di ssolução, salvo verificando-se quaesquer elas hypotheses 
«a que a lei se refere no mesmo artigo 11, ver bis ... salvo etc. I sto 
•é, desde que a lei n. 17H não incluiu no numero das disposições 
•estabelecidas para o caso ele dissolução ou extincção de pessoas 
•jurídicas, ainda em viela de seus membras- torna-se não só ille
•gal, porém sim inadmissível, visto que tende a defraudar o dis
«posto no art 12: - cujos bens por morte (??) de todos os mem
«bros serão devolutas á União». 

Explica s. exc. com tanta sub tileza a sua ?'azão, que o 'Seu ul-
timo período carece de uma perfeita interpretação. 

Tente mol-a. 
As pessoas jurídicas dissolvem-se ou extinguem- se: 
1.0 Por terminação de seu prazo; 
2.0 Por consenso ele todos os seus membros; 
3.o Por cessação ou impossibilidade de seu fim ; 
±.o Por perda ele todos os seus membros (esta perda não é 

só marte) ; 
5.o Por casos previstos nos estatutos. (AJ:t. 10 do decreto.) 
Entre esses casos, diz s. exc., a lei não incluiu essa clecl a?·a

ção- a declaração de ficarem os bens devolutas ao Prelado ou 
a qualquer outra entidade, extincta, ainda em vida de seus mem
bros, a pessoa jurídica; e, portanto, essa decla;ração torna-se ille
gai e inadmissível, visto que tende a defraudar o disposto no 
art. 12 elo decreto. 

A illegaliclade dessa cleelantção não pócle provir de não estar 
ella e1mmerada entre os casos de extincção da pessoa jurídica. 

Como podia ser isso ? 
Em sua constancia, isto é, antes ele sua dis solução, podem as 

pessoas jurídicas dispôr livremente de- seus bens, cuja alienação, 
por qualquer titulo, a quem que se faça, não póde ser causa ele 
dissolução ou extincção dellas. 

A lei só acautelou o destino dos bens da pessoa jurídica que 
se houver dissolvido, sem delles haver disposto ou por delles 
haver disposto contra os termos da mesma lei. 

Essa declctTação é nulla, porque, dissolvida a pessoa jurídica, 
os bens que a esse tempo ella tiver, o seu espolio não póde ter 
des tino que não o ela lei. 

Mas a pena dessa dealctTação é uma só-a sua nullidade, o 
haver-se ella por não escripta, por inepta. 

Não são só os membos da pessoa jurídica existentes ao tem
po de sua di ssolução que podem dispôr de seus bens. A assem
bléa geral a que se refere o artigo l1 não é só aquella em que 
se deliberar a dissolução social. 
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As associações inscriptas gosam da capacidade jurídica e po
dem exercer TODOS os din~itos civis relativos aos interesses de 
se~t instituto, art. 5.o. 

Podem, por conseguinte, por suas asscmbléas geraes, dispor 
de seus bens como lhes aprouver. 

O mais seria subsistir a rnão-mo1·ta. 
Nem ha no decreto n. 173 disposição que prohiba tomar-se 

em assembléa geral decisão contraria aos estatutos ela associação 
ou que importe a reforma delles, art. 6.0 

A disposição unica restrictiva da livre disposição dos bens 
da pessoa jurídica é a do art. 11 do decreto; em cnj os termos
o patrimonio da associação que se dissolve, sem delle haver dis
posto, divide-se entre seus membros; o daquella que assim o tiver 
determinado em estatutos ou por decisão de ass0mbléa geral, 
será transferido a estabelecim ento pub]jco ou outra associação 
nacional que promover fins identicos ou analogos; o daquella 
que determinar cousa contraria ao art. 11 do decreto, partilhar
se-á sempre entre seus membros; porque só na hypothese de se 
extinguir a pessoa jurídica por perda ele todos os !:leus membros, 
art._ 10, n. 4, é que se devolve á União o seu patrimonio. 

O facto de conterem os estatutos de uma sociedade declara
ção nulla por contraria ao art. 11 do decreto, não póde fundar a 
sua rejeição no Registro Geral. 

A constituição da pessoa jurídica pouco importa que ella em 
seus estatutos tenha ou que não tenha cogitado do destino de 
seus bens posterior á sua dissolução ou extincção; ou que o te
nha feito nos termos ou contra os termos da lei. 

Emquanto ella si não dissolver ou extinguir, pócle sempre 
reformar ou corrigir seus estatutos e pôr-se de accôrdo com a 
lei, dispondo de seu patrimonio para o tempo de sua dissolução. 

Si ha por ventura já feitas inscriJ?ÇÕes em que a malsinada 
declaração exista, não póde ter que ver com isso o Meritissimo 
Juiz, ainda menos o procurador da Repnblica, a quem ordena s. 
exc., em sua provisão, que cópias ou certidões se enviem do que 
houver. 

A respeito da,)inscripção, o decreto só dispõe que ella far-se-á 
á vista do contracto social, compromisso ou estatutos cleviclamen
te authenticados, art. 3.0 ; que os estatutos, bem como o registro, 
declararão : 

1.0, denominação, fin s, séde ela associação; 
2.0 , modo de sua administração e representação judicial e 

com terceiros; 
3.•, si seus membros respondem ou não subsidiariamente 

pelas obrigações contrahidas por seus representantes, art. 3.0 • 

E mais nada ! 
O art. 4.0 contenta-se com a publicação prévia elos estatutos 

por extTacto que contenh a as declanu;ões mencionadcts no art. 3.0 

e mais nada. 
Onde está, pois, a competencia do official cln r egistro quando 

a lei só admitte intervenção judicial quando as assorin ções promo
verem fins illicitos ou se servirem de meios illicitos e immoraes? 

Donde se conclue que a inscripção se ha de fazer sempre; 
sem que possa o official do Registro nutrir a minitna duvida a 
respeito della e muito menos regeital-a por qualquer motivo. 
Porque a lei não lhe impõe o dever ou não lhe dá a faculdade 
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de lêr os estatutos para saber quaes seus termos sejam e accei
tal-os ou r ejeital-os. (Vide pag. 459 desta obra.) 

E os juizes não podem admittir para as prover, duvidas im
possíveis. 

Respeitadas as disposições dos art. 2.0, ;l .0 e 4.o do decreto 
não ha inscripção_ que se r egeite por iniciativa do official. ' 

Nem a claquellas associações cuja dissolução judicial está pre
vista no art. 13.0 do decreto- as illicitas e immoraes. 

E, feita a inscripção nos termos elos arts. citados, 2.", 3.o e 
4.0 , isto é, constitui da legalmente a pessoa jurídica; a não serem 
acções ele terceiros contra ella, só de seu proprio seio pócle sm·
gir reclamação que motive a intervenção judicial, em seus neo·o-
cios e relações, salvo sempre o art. 13. "' 

Emquanto não se der o caso previsto no art. 10.0 , 11. 4, o pro
curador da Republica absolutamente não póde intervir na vida 
e negocias das associações r eligiosas; porque não ha hypothese 
de se arrecadar o seu espolio sinão a desse artigo: sua extincção 
por perda ele todos os seus membros. 

28 de Outubro de 1895. 

Pm·fi?·io de Aguia1·. 

Transcrevemos o Decr eto 11. 119 A...._ de 7 de Janeiro de 1890, 
e a Lei n. l 73, de 10 de Setembro de ru93. 

DECRETO N. 119 A, DE 7 DE JANEIRO DE 1890 

O marechal Manoel Deodoro da Fonseca,· chefe do Governo 
Provisorio, constituído pelo Exercito e Armada, em nome ela 
Nação, decreta: 

Art. 1.0 E' prohibido á autoridade federal, assim como á dos 
Estados federados, expedir leis, r egulamentos, ou actos adminis
tl·ativos, estabelecendo alguma r eligião, ou vedando-a, e crear dif
ferenças entre os habitantes do paiz, ou nos serviços sustentados 
á custa do orçamento, por motivo ele crenças, ou opiniões philo
sophicas ou r eligiosas. 

Art. 2.0 A todas as confissões religiosas pertence por egnal 
a faculdade de exercerem o seu culto, r eger em-se segundo a sua 
fé e não serem contrariadas nos actos particulares ou publicas, 
que interessem o exercício deste decreto. 

Art. 3.0 A liberdade aqui instituída abrange não só os indi
viduas nos actos individuaes, sinão tambem as egr ejas, associa
ções e institutos que se acharem agremiados; cabendo a todos o 
pleno direito de se constituírem e viverem collectivamente, segun
do o seu credo e a Stla disciplina, sem intervenção do poder pu
blico. 

Art. 4.° Fica extincto o padroado com todas as suas institui
ções, recursos e prerogativas. 

Art. 5.0 A todas as egrejas e confissões religiosas se reco
nhece a personalidade jurídica, para adquirirem bens e os admi
nistrarem, sob os limites postos pelas leis concernentes á pro
priedade de mão-morta, mantendo-se a cada uma o domínio de 
seus haveres actuaes, bem como el os seus edifícios de culto. 
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Art. 6.0 O Governo Federal continúa a prover á congrua sus
tentação dos actuaes serventuarios do culto catholico e subven
cionará por um anuo as cadeiras elos seminarios; ficando livre a 
cada Estado o arbitrio de manter os futuros ministros desse ou 
de outro culto, sem contravenção elo disposto nos artigos ante
cedentes. 

Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões elo Governo Provisorio da Republica dos 

Estados Unidos do Brazil, 7 de Janeiro de 1890, 2.0 da Republica. 
- Manoel Deod01·o da Fonseca .. - Ar·isi'icles ela Silve·ir·a Lobo .-R~ty 
Bm·bosct.- Benjcm·tin Constctnt Botelho de Magalhães.- Ecl~tar·elo 
Wanclenlwllc.-lW. Fer·r·a-z de Campos Salles. - Dernetrio Nunes Ri
bei1'0.-Q. Bocayuva. 

DECRETO N. 173, DE ] 0 DE SETEMBRO DE ] 893 

Regu,la o. 01·ganizctção das associações q~w se fitndar·em pcwa fiins 
r·eligiosos, mor-aes, scientificos, a1'tisticos, políticos o~t ele sim
ples r·ecr·eio, nos ter·rnos do art. 72, § 3.0 , clct Constituição. 

O vice-presidente da Republica dos Estados Unidos elo Brazil: 
Faço saber que o Congre;;so Nacional decreta e eu sancciono 

a seguinte lei : 
Art. 1.0 As associações que se fundarem para fins religiosos, 

moraes, scientificos, artísticos, politicos ou de simples recreio, 
poderão adquirir individualidade jurídica, inscrevendo o contra
ato social no reg istro civil ela circumscripção onde estabelecerem 
sua séde. 

Art. 2.0 A inscripção !ar-se-á á vista do contracto social, 
compromisso ou estatutos devidamente authenticados, os quaes 
ficarão archivados no registro civil. 

Art. 3.0 Os estatutos, bem como o registro, declararão: 
1.0 , a denominação, fins e séde da associação ou instituto; 
2.0 • o modo pe~o qual a associação é administuda e r epre

sentada activa e passivamente em juizo e em geral nas suas re
lações para com terceiros; 

3.", si os membros respondem ou não subsidiariamente pelas 
obrigações que os representantes da associação contrahirem ex
pressa ou intencionalmente em no2!.e desta. 

Art. 4.0 Antes da inscripção, os estatutos serão publicados 
integralmente ou por extra c to que contenha as declarações men
cionadas no art. 3.0 , no jor nal ofJ'icial elo Estado onde a associação 
tiver a sua séde. 

Art. 5.0 As associações assim constituídas gosam da capaci
dade jurídica, como pessoas clistinctas dos respectivos membros, 
e podem exercer todos os direitos civi relativos aos interesses 
elo seu instituto. 

Art. 6. Todas as alterações que sofl'rerem os estatutos deve
rão ser publicadas e inscriptas do mesmo modo, sob pena de não 
poderem ser oppostas contra terceiros. 

Art. 7.0 Salvo declaração em contrario nos estatutos: 
1.0, os directores ou administradores r eputam-se revestidos 

ele poderes para poder praticar todos os actos ele gestão concer
nentes ao fim e ao objecto ela associação; 
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2.0 , não poderão transigir, renunciar direitos, alienar, hypo
thecar ou empenhar bens da associação; 

3.0 , Sf'lrão obrigados a prestar contas annualmente á assem
bléa geral; 

4. 0 todos os associados terão direito de votar na assembléa 
geral e as resoluções serão tomadas por maioria ele votos elos 
membros presentes. 

Art. 8.0 Si os directores ou administradores não prestarem 
contas no prazo elo art. 7.0 , n. 3, ou no prazo que os estatutos 
marcarem, poderão ser citados por qualquer membro para pres
tai-as em juizo. 

Art. 9.0 Os directores ou administradores serão solidaria
mente responsaveis para com a associação e os terceiros preju
dicados pelas infracções dos estatutos ou por excesso de mandato. 

Nestes casos, a associação será responsavel para com tercei
ros, si tirar proveito do acto ou si approval-o posteriormente. 

Art. 10. As associações extinguem-se: 
1.0, pela terminação do seu prazo, si forem por tempo limi

tado· 
2.0

, por consenso de todos os seus membros; . 
3.", cessando o fim da associação ou tornando-se impossível 

preenchel-o; 
4.o, perdendo a associação todos os seus membros; 
5.o, nos casos previstos nos estatutos. 
Art. 11. Dissolvida ou extincta a associação e liquidado o 

passivo, o saldo será partilhado entre os membros existentes ao 
tempo da dissolução, salvo si os estatutos prescreverem ou a as
sembléa geral houver resolvido, antes da dissolução, que o saldo 
seja transferido a algum estabelecimento publico ou a outra as
sociação nacional que promova fins iclenticos ou analogos. 

Art. 12. Verificando-se o caso previsto no art. 10, n. 41 os 
bens da associação consideram-se vagos e passarão a pertencer 
á União. 

Art. 13. As associações que promoverem fins illicitos ou que 
se servirem de meios illicitos ou immoraes serão dissolvidas por 
sentença, mediante denuncia de qualquer pessoa elo povo ou do 
ministerio publico, e proceder-se-á á liquidação judicial dos bens 
nos termos do art. 11. 

Art. 14. As associações não gosam do beneficio de restitui
ção e lhes é vedado contractar com os seus directores ou admi
nistradores. 

Paragrapho unico. As dividas activas e passivas, os direitos 
e encargos reaes das associações prescrevem segundo as regras 
geraes do direito. 

Art. 15. As associações que não adquirirem personalidade 
jurídica nos termos desta lei, reger-se-ão pelas regras das socie
dades civis. 

Art. 16. As associações · fundadas para os fins declarados no 
art. Lo, que tomarem a fórma anonyma, serão em tudo sujeitas 
ás leis e decretos relativos ás sociedades anonymas. 

Art. 17. O registro de que trata o art. 1.0 desta lei será feito 
em livro especial a cargo do official çlo registro de hypothecas. 

Art. 18. Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 10 de Setembro ele 1893, 5.0 da Republica.

FLORIANO PEIX01'0.-Fen~anclo Lobo. 
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Modelo para a inscripção das associações a que se refere o 
Decreto n. 1649, de 12 de Janeiro de 1894 

INSCRIPÇÃO DE ASSOCI AÇÕ E S PARA FINS RELIGIOSOS, MORAES 

SCIENTIFICOS, ARTISTICOS1 POLITICOS OU DE SIJVIPLES RECREIO 

e N.• d 
orde m 

I 
I~ s . 

Anno 

3 cents. 

Mez 

•I 

I 
3 ccnts. 

Dia Denomi~ 

nação, 
fins e sé-

de da 
associa-

ção ou do 
instituto 

I 

1 cent. õ cents. 

Mo elo 
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§ 499 

Na ordem espiri tual todas as associações catholicas 
constituem ramificações da sociedade reli giosa, que toda 
se resume no chefe v isíve l da EgTeja; mas para que taes 
associações possam ex isti r na ordem temporal como per
sonalidades jurídicas, preciso é que se organizem ue con
formidade com a lei civil. (Av iso elo Ministerio elos Ne
gocios do Interior, de ll de Dezembro de 189 1 ; Lei n. 
173, de lO de Setembro de 1893.) (203) 

(203) Diz o Aviso: «têm pois de constituir-se como entidades 
juridicas com existencia e economia il1dependente, regendo-se e 
administrando-se por seus estatutos ou compromissos, formando 
em summa pessoas S'tâ ju1·is, sob acção das leis de ordem tem-
poral que lhes forem attinentes ». · 

O A viso contesta a asserção dos Bispos de que associações 
catholicas, vivendo ela egreja, na egreja e para a egreja, têm ape
nas o dominio util dos bens que em seu nome existem, residin
do o dominio directo na grande sociedade religiosa, ela qual essas 
associações fazem parte, e que é personificada no summo ponti
fice romano. 

Diz o Aviso: não é admissivel que, invocando direitos que as 
leis patrias não r econhecem, caiba ao summo pontifice haver a si 
a propriedade de bens pertencentes a associações que, na esphera 
elas r elações juriclicas, es tão inteiramente suj eitas ás leis civis; 
que ao dominio da Nação se devem incorporar as heranças vagas, 
isto é, sem titular de direito. 

No r egimen da separação as pessoas juridicas corporizam-se 
nas diversas associações, formando seres juridicos distinctos e de
ter~ninados. 

Os bens das associações religiosas, das egrejas, irmandades, 
seminarios, não pertencem a essa grande associação ideal, delTa
mada por todo o globo, mas a cada estabelecimento ecclesiastico 
considerado em si mesmo como ser clistincto. 

Para os bens da egreja ha pluralidade de pessoas jurídicas, 
diz Vautier, na sua obra-Des Personnes J.\!Iorales, pags. 50, 9fi e 
100 ; a propriedade clelles não pertence á communhão universal dos 
catholicos, a J esus Ohristo, ao Papa ou aos Bispos, que não têm 
per sonalidade jurídica, mas a cada associação, individualidade ju
ridica clistincta em relações patrimoniaes com a sociedade tempo
ral ou civil, tendo seus estatutos ou compromissos registrados e 
archivailos na fórma da lei n. 173, de 1893. 

Não ha personalidade jurídica universal, mas sim individua
lidade jurídica concentrada em cada instituto considerado em seu 
todo oi·ganico como um ser distincto e independente. (Vide Gior
gi-Giorgio, vol. 1.0

1 n s. 42 e 202, e Savigny, Dir. Rom., pags. 260, 
271 e 337, vol. II.) 

A acq uisição de bens ficou conferida a cada pessoa j uridica 
determinada, por intenuedio da pessoa pbysica, seu orgão ou r e-
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§ 500 

O Estado intervem em todas as complicações da vida 
social, no inte rior e exterior; suas attribuições abraçam 
o domínio da leg-islação 0i vil, auministrativa, commer
cial e penal, e nesse campo assaz vasto exerce sua auc
toridade sem penetrar nos domínios das confissões reli
giosas referentes aos seus principias, credo e discipl ina 
re ligiosa. (Pracl ié.) 

§ 501 

Não ha privilegio ele fôro ecclesiastico em causas 
temporaes. ('204) 

presentante encarregado ele a tornar visível, activa e passivamen
te, no exercício ele sua capacidade jurídica. 

O Decreto ele 7 ele Janeiro de 1890 não r econheceu a persona
lidade jurídica da communhão de todos os crentes, mas de cada 
um dos institutos ern que se achassem agr emiaclos. (Art. 3.0 ) 

(204) O decreto ela separação ela Egreja do Estado, estabele
cendo a plena liberdade e egualclacle ele cultos, não confere e nem 
podia c01tferir sem offensa á soberania ela Nação e elos Estad'os, 
do qual o poder judiciario é parte como poder politico, o privi
legio ele fôro ecclesiastico em causas temporaes, como as de posse 
e propriedade e outras da exclusiva competencia ela jurisdição 
temporal e civil, que exercita-se em pleitos entre as associações 
religiosas entre si e terceiros, salvo os casos ele materia pura
mente r eligiosa e espiritual, referente ao credo, fé e disciplina 
de cada confissão religiosa. 

Tem o poder judiciario competencia para conhecer e julgar 
questões r elativamente á manutenção ele posse de um edificio de 
culto (egreja), movida pelo respectivo Prelado, estando o edifício 
inscripto como proprio nacional. (Direi to, vol. 59, n. 4, pags. 589 
a 600, e vol. 73, n. 2, pag. 172.) 

No Estado de S. Paulo moveu-se a celebre causa da Egreja 
do Collegio, que considerada pelo Governo da União como pro
prio nacional, foi o referido edificio posto pelo Ministerio ela Fa
zenda á disposição do Governador elo Estado para o fim de nelle 
temporariamente funccionar o Congresso (Ord. do Ministerio da 
Fazenda, n. õ, de Fevereiro ele 1801), tendo o Bi spo ela Diocese 
requerido manutenção ele posse do templo, perante nós, quando 
Juiz dos Feitos da Fazenda, sendo sustadas por ordem nossa 
judicial as obras de adaptação d:.> edifício ao fim a que era tempo
rariamente destinado. 

Essa egreja representava a primeira tradição hi storica da 
cidade de S. Paulo, e, por ventura, diz o erudito Doutor João 
Mendes ele Almeida, tambem ela capitania ele S. Vicente, tendo 
sido o Jogar sagrado onde se celebrou, 110 dia 25 ele Janeiro ele 
1554, a prim eira missa em Pin6tiningc6, depois villa e cidade de 
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S. Paulo; sendo ella a reconstrucção da primitiva ele 1554, a custa 
e esforços de Dona Angela de Siqueira, casada em segundas nu
pcias com Pedro Taques de Almeida, filha ele Luiz Pedroso ele 
Barros e néta elo Capitão-mór governador Pedro Vaz de Barros. 

Essa egreja, que deu logar a famoso pleito, cuja demoLição, 
em plena clictaclura, sendo governador o Dr. Jorge Tibiriçá, foi 
obstada por mandado judicial sob nossa assignatura, manutenção 
afinal sustentada pelo Supremo Tribunal Federal, cahiu arrui
nada pelo tempo, cessando essa recordação viva de um monu
mento historico e creio que, profanado o local, foi desapropriado 
pelo Estado, augmentanclo-se o Palacio elo Governo. (Vide Direito, 
vols. LXVII, n. 2, pags. 174 e 207,· e LXIX, n. 4, pags, 510 a 512.} 

Na Capital do Estado correu tambem no fõro uma outra 
causa, celebrisada pela intervenção do distincto advogado Doutor 
José Fernandes Coelho, que diariamente occupava a imprensa 
com vehementes e eruditos artigos em defesa da Irmandade de 
Santa Ephigenia e Santo Elesbão, pedindo a restituição de seu 
templo :::.o vigado Conego José de Camargo Barros (actual vir
tuoso Bispo elo Paraná}, allegando ter sido por ella edifiçado o 
templo, P. uma vez que tinha sido dissolvida por sentença eccle
siastica do Vigario Geral interino, de 10 de Maio de 1890, devia
lhe ser restituído o edificio, servindo ele egreja ela Parocbia. 

Proposta pela Irmandade acção ele força velha, veio o Viga
rio com excepção declinatoria fori, sustentando a competencia do 

· fôro ecclesiastico para a acção. 
Fomos juiz na causa e regeitamos a excepção; interposto ag

gravo para a extincta Relação do Estado, dado provimento ao re
curso, foi reconhecida a incompetencia do fôro secular para a res
tituição de um edificio construido por uma irmandade e appli· 
cado ao culto catholico. 

E' ele interesse a reproducção elas decisões a respeito dessa 
causa, real conflicto entre a Irmandade e o Parocho, a qual at
tralúu a attenção publica. Transcrevemos nesta nóta a;; sentenças 
dissolvendo a Irmandade e as proferidas na acção de força velha 
relativamente á competencia de fôro. 

SENTENÇA ECCLESIASTICA 

Vistos e examinados estes autos, depoimentos de testemunhas 
e documentos, etc. : 

Considerando que a Irmandade de Santa Ephigenia e Santo 
Elesbão, erecta na egreja parochial de Nossa Senhora da Concei
ção de Santa Ephigenia, tem procedido irregularmente, deixando 
de reunir-se a mesa administrativa desde 7 ele Maio de 1888 até 
hoje, ressentindo-se algumas actas de suas sessões de irregulari
dades, pois não são assignadas do proprio punho dos irmãos me
sarios, nem a seu rogo. (Cert. á fl. 41, livro das actas}. 

Considerando que a mesma Irmandade, sob pretexto de ser 
pro.prietaria da egreja parochial, tem a todo transe querido apos
sar-se das chaves de algumas de suas portas, e de compartimen
tos de que necessita o revel. parocho para o exercício de suas 
funcções parochiaes, não obstante haver o mesmo revel. parocho 
posto á sua disposição uma sala para as suas reuniões de mesa e 
gu:,1.rda de suas alfaias. (Depoimento de fls. 3 e 10; Cert. á fl. 36.} 
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Considerando que, recusando-se obstinadamente a Irmandade 
entregar as chaves e os compartimentos, o revel. parocho viu-se 
na necessidade de recorrer ao juizo provedor de capellas, unico 
competente, no antigo regimen, para coagil-a a fazer a entraga, 
por lhe estar affecta a parte tem poral das irmandades. (L. de 22 
de Setembro de 1R28; Decr. n. SR,~, de 2 de Outubro de 1851 e 
outros; Cert. á fl. 36.) 

Considerando que, intimada por mandado desse juizo para 
aquelle fim, a Irmandade desobedeceu-lhe, obrigando-o, para man
ter o imperio ela lei, mandar proceder ao arrombamento de al
gumas porta~, observando-se as formalidades legaes, e collocan
do-se novas fechaduras, entregou as chaves ao revel. parocho. 
(Cert. á fl. 6. ) 

Considerando que, r etendo as chaves e os compartimentos 
contra a vontade do parocho, a irmandade arrogou-se direitos 
que só elle tem; pois, segundo o direito, é o unico competente 
para guardar as chaves ela egreja parochial, assim como compe
te-lhe a policia da egreja no interior della e mesmo em suas de
pendencias exteriores, si a3 te,m. (André, Cours ele Législat Civ. et 
Ecclesiast. verb.- Police de l'Eglise, § 70, e verb. curé, pag. 400; 
Gaudry, Legisl. Des Oultes n. 540; Journal eles Fabriques, vol. 
8.0 , § 381.) 

Considerando que a Irmandade procurando molestar o revel . 
parochc, por vezes .praticou dentro da egr eja parochial actos 
proprios da auctoridacle do parocho, sem seu consentimento; 
tirando castiçaes de u m altar e collocando em outros, pondo e 
dispondo a seu bel prazer, mostrando-se assim rebelde ás deter
minações do compromisso que resalva os direitos e regalias paro
chiaes. (Depoim. de fl. 3 a fl. 10; Oomprom., cap. 3.0 , Glos. 52 vers.) 

Considerando que a Irmandade, convocada pela vigararia ger~l 
para comparecer na sala elas suas audiencias, afim de se tentar 
os meios conciliatorios com o revel. parocho, que se achava pre
sente, e, sendo tentada a conciliação, vantajosa para ambos e á 
administração da diocese, a nada quiz annuir, retirando-se da 
sala, proferindo palavras pouco cortezes á autoridade ecclesiastica. 
( Cert. de act., fl. 41.) ' 

Considerando que a Irmandade, sob o fundamento ele ser pro
prietaria da egreja de Nossa Senhora da Conceição de Santa 
Ephigenia, erecta em matriz por provisão de Dom J oão, príncipe 
regente de Portugal, datada de 21 de Abril de 1809, intentou, 
nessa supposta qualidade, uma acção de posse da matriz, contra 
o revel. parocho, a qual corr e no juizo de direito da primeira 
vara desta capital. (Cert. de fl. 21 e fls. 24 a 35.) 

Considerando que á irmandade não cabe semelhante acção, 
por·que na posse della tem estado a egr·eja r·ep?'esentacla pelos pa
r·ochos, nem foi constr·uida a expensas s~bas; mas com esmolas e 
doações dos fieis ; pelos estor·ços do vigm·io collado pctdr·e Antonio 
Joaquim da Silva, que mando~t constnbÍ?' em mil oitocentos e dez- · 
esete a pTimei?·a toTr·e, com madeir·as que sobr·ar·arn da constnbc
ção da cctpella elos Pinhei?·os; que mandou levantar paredes, para 
isso vendera castiçaes ele valor, para o que obteve licença do 
bispo D. Matheus; sendo reconstruída mais tarde com dinheiro 
ela Caixa Pia e esmolas elo finado bispo D. Sebastião Pinto do 
Rego, ele saudosa m emoria, do elr. Martinho Prado, do desembar
gador Gavião Peixoto e de outros, o que é de publica notorie-
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dade, e ainda com o proclucto ele loterias concedidas pelas extin
ctas assembléas prov:inciaes. (Doc. a fls. 15, 16, 58 e 59.) 

Considerando que, mesmo quando a irmandade tivesse cons
tTuido aquella eg ·r~ja á S'l~a cz~ta, ella não lhe pertenceria, mas 
a todos os catholicos, pois foi er ecta em matriz no anuo de 1809, 
celebranclo-se nella quotidiana e publicamente o culto divino, pelo 
qtte não póde, emquanto conse1·vaT o seu destino, ser objecto ele 
acçc7o possesso?'ia, visto estar fón~ do co1n1nercio e ser· imprescTi
ptivel. 

(Sentenças do Trib. de Cassação ele Pariz, de 1.0 de Dezembro 
el e 1823 e 1.0 ele Abril ele 1825; André cit., verb. action possessoire, pag. 
79; elo Trib de Nancy, de 16 el e Março de 1852; do 'frib. de Ruão, 
de 19 de Maio de 1854-·André cit., verb. Eglises- prescription § 1.0 

Ferraris- Dir. Can., verb. ecclesia- § 1.0 ) 

Considerando que a Irmandade tem faltado com a submissão 
devida ao r evel . parocho da egreja parochial de Nossa Senhora 
da Conceição ele Santa Ephigenia, que menosprezou a auctoriclade 
superior ecclesiastica e produziu com esse procedimento grande 
escanclalo; procedimento contrario ás leis ela Egreja e improprio 
de uma associação de pessoas compromettidas pela sua instituição 
a praticar actos de piedade. (Monacell, form. pract. legal eccl., dec. 
42; 5.0 cone. de lVIilão cit. por Merlin- verb. confL·aternité § 2.o ; Arg. 
elo Dec. da Sagr. Congreg. dos Rit., ele 10 ele Dezembro ele 1703; 
cert. do compram. a fl. 52 e doc. a fl. 41 e fls. 3 a 10.) 

Considerando que a Irmandade, tendo nomeado e constituído 
advogado para dar queixa contra o r evel. parocho J osé de Ca
margo Barros e tratar de seus suppostos direitos, este nessa qua
lidade tem publicado artigos violentos, desrespeitosos e injurio
sos ao r evel. parocbo, com assentimento seu, pois ainda o conser
va como seu advogado. (Doc. fls. 13, 14 e 43.) 

O que tudo visto, examinado e bem ponderado, u sando das 
faculdades concedidas ao exm. vigario geral, Conego Antonio Gui
marães Barroso, que nessa qualidade e na de visitaclor elas ir
mandades erectas nas egrejas desta capital, começou este pro
cesso ex-of'fic'io, faculdades ele que tambem me revestiu ~- exc. 
revma. o Senhor Bispo Diocesano-dissolvo e de facto dissolvido 
tenho a Irmandade ele Santa Ephigenia e Santo Elesbão, erecta 
na egr eja parochial de Nossa Senhora da Conceição de Santa 
Ephigenia, da capital deste Estad0 el e S. Paulo. 

Mando que o escrivão deste juizo intim e esta minha sentença 
á mesa administrativa da mesma irmandade; scientifique-se aos 
r evds. parochos elas diversas freguezias ela capital, aos superioras 
dos . Conventos, ás Confrarias Terceir as e demais Irmandades 
desta cidade. 

Outrosim, mando que se publique na imprensa o inteiro teôr 
desta sentença, e se affixem editaes nas portas da Sé e egreja 
matriz ele Nossa Senhora ela Conceição ele Santa Ephigenia. lVIan
clo finalm ente que seja intimado o fabriqueiro daquella matriz 
para recolher á fabrica, depois ele feito arrolamento assignado 
por elle e duas testemunhas, todos os moveis, alfaias e imagens 
pertencentes á irmandade dissolvida, ordem que será cumprida 
em virtude ela competencia deste jui so, pois com o Decreto, n. 
119, ele 7 de J aneiro do corrente anuo, ficou extincto o juizo de 
capellas (Decisão do Dr. Govemador deste Estado, de 30 ele Abril 
proximo findo) afim ele serem entregues á irmandade que com a 
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mesma vocação fôr erecta naquella matriz. Hei esta por publica
ela em mão elo escrivão. S. Paulo, 10 ele Maio ele lSUO.-Padr e 
Adelino J01·ge Monteneg1·o. 

Publicamos em seguida a decisão proferida pelo Sr. Dr. Juiz 
de Direito da 1." vara civel na cau sa : 

Vistos: 
Considerando que as irmandades, como quaesquer institutos 

publicas capazes por sua personalidade moral e jurídica de exer
cer os mesmos direitos civis que os particulares, pódem litigar 
perante o juiz secular; 

Considerando que as irmandades são instituições mixtas, e, 
quando fundadas por leigos, nunca estiveram, em materia temporal, 
sujeitas á juriselicção ecclesiastica (Ord., li v. 1.0 , tit. 62, § 3\l- Cons
tituição elo Arcebispado da Bahia, n. 867) ; 

Considerando que o Decr eto, n. 119, de 7 de Janeiro deste 
anuo, que separou a Egr eja elo Estado, es tabelecendo plena li
berdade e egualdade de cultos, não tornou as confrarias secula
res instituições meramente ecclesiasticas; conservou-lhes a natu
reza mixta, não desconhecendo a sua personalidade juridica para 
acquisição de bens; sua administração; sujeitando-as ás leis civis 
concernentes ás corpor ações de mão-morta; 

Considerando que esse decreto não conferiu e nem podia 
conferir , sem offensa á soberania elo E stado, da qual é parte o 
poder politico jucliciario, o privilegio de fôro ecclesiastico em 
causas temporaes, como as de posse consistente em mero facto 
e propr iedade da exclu siva competencia ela jurisdicção civil que 
exercita-se em pleitos sobre quaesqucr immoveis, encravados no 
territorio nacional, suj eitos ao estatuto real, quer sejam de parti
culares nacionaes ou extrangeiros, quer de associações seculares 
ou religiosas de qualquer credo; 

Considerando que em face dessa lei que secularizou o Estado 
não ha distincção entre cousas sagradas e profanas- Tes divini 
vel humani j2wis, tendo a Egreja Catholica perdido o seu carac
ter official; podendo, como q~talqum· out1·a associação, viver col
lectivamente seguHdo seu credo e disciplina, sem intervenção elo 
poder publico em materia religiosa, sem que esteja isenta, nas 
relações civis, do poder sobenmo temporal; 

Considerando que, si por deteqninação dessa lei, o poder ju
cliciario civil tem a sua jurisdicção limitada quanto á inspecção, to 
mada de contas, ingerencia na ad ministração economica dos bens 
pertencentes ás irmandades, confrarias e mais associações reli
giosas, não a tem, porém, limitada quanto ás acções possessorias 
ou de domínio, quer entre as associações entre si, quer entr e 
estas e terceiros; 

Considerando que a questão ele força nova ou velha, como a 
presente, pedindo a Irmandade excepta ele Santa Ephigenia e 
Santo Elesbão a restituição elo templo que diz ter construido ás 
suas expensas e servindo de matriz com o seu consentimento, é 
questão temporal, competindo ao juizo civil decidir: 

«Si as Egrejas, edifícios ele quaesquer 
" cul tos, construidos por uma associação re- . 
«ligiosa e civil, pertencem a esta; ou, si um a 
«uma vez sagrados, segundo os diversos ri
• to s, são separados elas co usas tem poraes ele 
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"uma maneira perpetua e irrevogavel, es
« capando ás regras ordinarias ela proprie
" dade. (iYi onte, Dir. Eccl., pags. 352 e 353, n. 
" 1009; Vautier, vol. 2.0 , Des PeTsonnes .. WO?·a
les, pag. 140 ; Degroote, pag. 176); • 

Considerando que a dissolução ela irmandade por sentença 
de 10 de Maio deste anuo, no fôro ecclesiastico, e publicada na 
impreiJsa, veiu firmar mais a personalidade jurídica da irmanda
de excepta, perdendo o caracter de associação religiosa, conser
vando-lhe o de uma corporação actualmente meramente civil, 
mantendo mais ainda o seu direito ele rehaver seus bons e, entre 
estes, o edifício de culto garantidó pelos arts. 3.0 e 5.0 do Decreto 
de 7 de Janeiro, edifício que allega ter construido e sobre o qual 
tem, sinão domínio pleno, um domínio util e honorifico, caso 
prove ter feito o templo, mesmo que se considere cmtsa sag1'Ctda. 
(Monte, cit. n. 1100); 

Considerando que a Ord., liv. 2.0 , tit. 1.0 , § 2.0 , declarando não 
competir á jurisdicção civil o conhecimento desta acção de força 
velha, nenhum vigor tem; pois, tanto no Reino ele Portugal.como 
no ex-Imperio, foi revogada pelas Constituicões Politicas que 
aboliram o privilegio ele fôro ecclesiastico no civel e criminal, salvo 
casos especiaes a respeito desta ultima jm·isdicção, na fórma dos 
artigos 8.0 e 327 do Cod. do Processo Crimiml, ficando limitada 
a jurisdicção ecclesiastica ás ma terias puramente espirituaes; 

Considerando que, separada a Egreja do Estado, a restauração 
do fôro ecclesiastico em ma teria temporal seria um contrasenso; 

Considerando que, como diz Pradié, o Estado intervem em 
toda~ as complicações da vida civil, commercial, administrativa, 
criminal e penal, e nesse campo assaz vasto exerce a sua activi
dade, não podendo somente penetrar nos dominios do poder re
ligioso de qualquer seita; 

A' vista dos expostos motivos, rejeito a excepção cleclinatoria 
fo1·i de fls. 20 e mando que corra a causa os seus termos neste 
fôro civil e secular, pagas as custas elo retardamento pelo exce
piente. 

S. Paulo, 22 de· Jullto de 1890.- Joaqidm Augusto Fm·rei1·a 
Alves. 

Accorclão em Relação: -Que relatados e discutidos es tes au
tos, elos quaes consta em substancia: Que, tendo a mesa adminis
trativa da Irmandade ele Santa Ephigenia e Santo Elesbão pro
posto, em o juizo civel da primeira vara desta capital, uma acção ele 
força velha, contra o conego honorario José ele Camargo Barros, 
vigario collaclo ela freguezia ele Santa Ephigenia, pedindo a r es
tituição ela ogreja matriz ela mesma parochia, visto ter sido 
ella construiclà a· expensas da dita Irmandade, e servir ele matriz 
com o seu consentimento; e que, citado o referiria vigario, oppoz 
a excepção declú~atoTia l'oTi, na qual allegou: Que as justiças se
culares não tem competencia para conhecer da acção proposta, 
porque, não se tratando ele bens patrimoniaes delle excipiente e 
1~em de esbulho por elle feito dentro ele anno e dia; mas ele pro
priedade de um templo sagrado, some11te á auctoridacle ecclesin.s
tica competia decidir a causa (Ord., liv. 2.0 , tit. 1.0 ). Que, rejeitan
do o juiz esta excepção, pelos fundamentos constantes do despa
cho. ele f\]. 57, o excipiente interpoz o presente aggravo e o mini
tou á fi. 61, sendo contraminutado pelo juiz ct qzw á fi. 68! Ora, 
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attenclendo: Que o Decreto, n. 119 A, de 7 de J aneiro ultimo, man
teve ás egrejas o dominio de seus haveres, bem como dos seus 
edif'icios de culto (art. 5.0 in fine); Que, segundo ensinam os ju
risconsultos canonistas e civilistas, estes edifícios, uma vez sa
grados ou bentos, são separados das causas profanas, estão fóra 
do commercio humano, e não tem dono ou senhor, e sim g uar
das ou administradores, que são os bispos ou prelados; E que 
não são llonos das egrejas os particulares ou «Corporações », que 
as constroem ou mantem, os quaes porisso não adquirem nenhum 
direito dominical (Monte, Elementos de Direito Eccles., §§ 1099 e 
1100). Considerando que, não podendo ser a egreja matriz ela 
parochia ele Santa Ephigenia desta cidade propriedade ela exce
pta, nenhum direito tinha esta de propôr a referida acção, pedin
do a sua restituição; prn·que, as acções são direitos sanccionadores 
de outros direitos, e só se póde demandar perante os tribunaes 
o que nos pertence ou nos é devldo;-dão provimento ao aggra
vo pelas razões expendidas e pelas de fl. 61, para mandar que o 
juiz ct q~ta reforme o despacho aggravado e se declare incompe
tente para conhecer da acção intentada por contraria ás r egras 
de direito. E conclemnam a excepta nas custas. S. Paulo, 12 de 
Agosto de 1890.-Flett?'y, presidente.- Fw·tado.- G. Guimct?'ães.
BTotéTo, vencido: Votei, negando provimento ao aggravo, por
quan to, si é certo pelo nosso antigo direito, que os juizes eccle
siasticos, em virtude de concordatas, por concessão ou consenti
mento elo~ príncipes, podiam julgar em alguns casos questões 
temporaes ou profanas, quando entrava em litigio a posse ou do
mínio de causas sagradas e bens ela egreja, tambem me parece 
fóra ele duvida que essa j ur isdicção excepcional desappareceu com
pletamente ante o novo regimen da separação do Estado e da 
Eg•eja e attentas as disposições terminante>; do Decreto, n . 11.9 A, 
de 7 de Janeiro do corrente anuo, cumprindo notar que já pelo 
Cod. elo Processo os juizes ecclesiasticos somente podiam conhe
cer de rnaterias puramente espiritllaes, como é expresso no art. 
8.0 A decisão de pleitos sobre a posse e domínio de immoveis, 
pertence exclusivamente ao juizo secular, muito embora sejam as 
partes pessoas religiosas, e abolidos todos os privilegias de fôro. 
Encarando a questão, em seus restrictos termos- si procede ou 
não a excepção opposta- é bem de ver que deixo de conhecer 
qualquer outro ponto attinent~ ao fundo da cau sa, como si a ex
cepta tem o clom inio util ou directo, ou si a egreja, pelo facto da 
sagração, escapa ás regras ordinarias da propriedade, questões 
estas que deveriam ser julgadas afinal, e não de plano e quando 
se trata por emquanto de um incidente do processo. 

O governo, por Aviso de lG ele Outubro ele 1891, no «Direito• , 
vol. 66; n. 4, diz que nenhuma providencia tem elle a tomar para 
que seja restituída a uma irmandade a posse de bens que lhe 
foram sequestrados judicialmente, cabendo á irmandade usar dos 
meios legaes perante o poder judiciario, em cuj as deliberações 
não intervem. 

O Supremo Trlbtmal Federal, por Accorclão ele 13 ele Feve
reiro de 1897, no Direito, vol. 73, pag. 172, julgou que as egrejas, 
uma vez sagradas, se rep utão dedicadas ao culto divino, são ex
cluídas elo commercio e ficão unicamente pertencendo ao uso dos 
fieis, e, quando cathollcas, elevem ser guardadas e adm inistradas 
pelos bispos ou prelados. 
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§. 502 

As associações religiosas são representadas em juizo 
por seus orgãos autorizados nos estatut0s 011 compro
missos. (Art. 3.0

, n. 2, da Lei n. 173, de lO de Setembro 
de 1893. (205) 

(20õ) As associações constituídas e observando as exigencias da 
Lei n. 173, de 1893, gosam da capacidade jurídica, como pessoas 
distinctas dos respectivos membros, e podem exercer todos os 
direitos civis relativos aos interesses de seu instituto. (Art. õ.o da 
citada lei.) 

Pessoas jurídicas são pessoas que não existem sinão para fins 
jurídicos e essas pessoas nos apparecem ao lado dos indivíduos 
comu sujeitos de relações de direito. (Savigny, vol. II, pag. 230.) 

A individualidade jurídica é uma extensão artificial da capa
cidade j uridica da pessoa natural acerca de patrimonio, feita pelo 
legislador a entes fictícios, ficando estes investidos de faculdades; 
mas não possuindo existencia physica para exercel-a, e para sup
prir essa incapacidade physica, de viver juridicamente exercendo 
direitos e poder exercitar a sua capacidade jurídica, as leis cal
locam ao lado dos seres fictícios uma ou mais pessoas naturaes 
que os tornem visíveis no espaço e no tempo, e este supprimento 
é o que determina a 1·ep1·esentação. (Savigny, cit., pag. 317.) 

A personificação civil é acto puramente temporal que liga e 
une as instituições religiosas ao tronco de todas as instituições 
nacionaes, que gozam de capacidade jurídica para exercerem nas 
relações patrimoniaes direitos da pessoa physica; não, como cor
porações ecclesiasticas, creadas pelos ministros do culto, mas co
mo pessoas jurídicas. 

O fim da ficção é assimilação tão completa quanto possível, 
com as pessoas ordinarias. (Heisser, E'tude sur les Personnes 
1\'Iorales, pag. 157). 

A individualidade juriüica, diz esse escriptor, á pag. 131, é 
um attributo nacional conferido a uma associação, fim, idéa, ser
viço ou obra que se pretenda realizar, que só o poder soberano 
de cada nação póde conceder, creando um ente ideal para ser o 
sujeito de um patrimonio. 

Duas são as fórmas das pessoas jurídicas : associações e 
fundações. 

Entendem muitos que pela Constituição Política Federal (art. 
72 § 3.o) e tendo-se em vista a Lei, n. 173, de 18\:13, só podem ter 
a personificação civil as associações e não as fundações, cuja per
sonificação civil seria concedida para individualisar juri~icamente 
uma idéa uma intenção, uma obra que se pretende reallsar (Vau
tier Per;onnes Morales, pag. liõ) e cujo sujeito do patrimonio, diz 
Sav'iany é a propria idéa ou fi.rn que se prosegue, uma abstrac
ção per~onificada, (Savigny, vol. II, § 80, pag. 2J7, nóta b; Maynz, 
Direito Romano vo1. I, §s 20 e 23, pags. 421 e 431.) 

Não padece' duvida, p urém, que a~ fundaçõ.es ao tempo da 
promulgação elo DeC1:eto1 ~1. 119 A,. _ele ., ~e Janeno cl~ 1890 man
tem a personalidade JUrlchca que Ja. a le1 lhes con~eclla, e que _os 
fin s elas fundações podem ser exercitados por melO de asllOCla-

Leis dn Proveclorin 34 
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ções formadas e regístrando seus estatutos no registro legal, 
creado pela Lei n. 173, de 1893. 

Não havendo associações é preciso intervenção de lei conce
dendo personalidade jurídica além do acto da fundação. 

Quando as pessoas jurídicas são associações, como ha uma 
.collectividade de pessoas, a pes~oa natural que tem de ser collo
cacla ao lado da pessoa jurídica para tornai-a visível e exercer 
seus direitos civis, é escolhida por eleição entre os membros da 
-conectividade, e nas fundações é designada pelo fundador, pelo 
modo que estiver estabelecido na lei ou acto da fundação. (Gior
gio-Giorgi, Person. Giuridiche, vol. 1.0 , pag. 100.) 

O ente conectivo é pessoa clistincta de seus membros, univer
.sitas d'istat c~ singz~lis; tem patrimonio proprio, creditos e debi
tas proprios e póde exercitar direitos como os particulares. 

No estudo elas pessoas jurídicas ha dous systemas principaes: 
{) 1.o, que vê na pessoa jurídica um ente mais fictício do que 
Teal, quasi uma creação do pensamento humano, sem confronto 
real no mundo; o 2.0 , que regei ta toda a idéa de ficção e vê na 
}Jessoa jurídica um sujeito real e concreto do direito, e si divide 
em muitas escolas, con.l'órme a preferencia dada ao elemento ma
terial ou idealogico quanto á personificação elo sujeito jurídico. 

Para uns a personificação está no escopo ou fim, para outros 
no patrimonio; para uns nos indivíduos e para outros na von
tade do fundador. 

Temos a escola da personificação no sentido stricto, susten
tando que as pe~soas jurídicas são seres fictícios- de razão, as
sim no dizer de Savigny, a pessoa jurídica é um sujeito Cl'eado 
artificialmente, não podendo existir sujeito se finge um na pes
soa jurídica. 

Ha a escola da representação, que attribue ao ente fictício 
não uma verdadeira personalidade, mas uma representação de 
personalidade, e que no fundo não differe da eschola anterior, 
havendo differença subtilissima. 

Bolze diz que o sujeito da personalidade conectiva está no 
complexo elos indivíduos que compõem a univer-sitc~, considerado 
não como unidade, mas como collectiviclade. 

São os indiviclu1os componentes da conectividade, os membros 
da associação ou corporação, os reaes sujeitos dos direitos que 
se dizem pertencentes ao ente collectivo. 

Essa escóla desconhece a reg,·a: universitas distat a singulis 
e falta a theoria nas fundações. 

Ihering opina com mais franqueza que os verdadeiros sujei
tss dos direitos das corporações são os membros que as com
põem e nas fundações são os interessados. 

Incorre nos mesmos defeitos da opinião de Bolze; contraria 
as regras: universitas d'istat a sing~tl'is; quod universitati debe
tur, singulis non debetur; quod debet unitJe1·sitas, singuli non 
debent, e confunde a communhão com a associação ser distincto 
elos membros ou indivíduos. 

A nova Lei, n. 173, de 1893, art. 5.0
, repelle essa confusão de 

pessoas jurídicas, s.ere.s .disti~c}os dos. seres. si:n~ulares, e não 
constitue a pessoa J undrca smao na unidade J ur1cl1ca. 

Outros su stentam, assim Brinz e Demelius, que não é ne
cessario um dono ao patrimonio, basta este por si mesmo para 
um .fim. Esta escola de patrimonio sem dono, de patrimonio 
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pertenc~nte non arJ- .aliquem, sed f!d. aliq.uid, é erronea, . pois não 
ha direito sem SUJeito; sendo o d1rmto faculdade de agrr, r equer 
inexoravelmente um sujeito qufl tenha aquella faculdade. O' pa
trimonio objecto não póde ser sujeito de direito, um aggregado 
de bens não póde ser o suj eito de direito e nem o fi.::!l. póde ser 
o sujeito, pois este é quem exerce direitos sobre cousas ou pa
trimonios para um fim. 

Zitelmann e Meurer dizem que o sujeito jurídico eleve ser 
no corpo moral uma realidade e esta reside na vontade que é o 
sujeito do direito, porque elle não é mais do que o poder de 
querer. 

Nas corporações a vontade de seus membros (de cada um 
dos indivíduos) que se manifesta sobre os interesses communs, 
segundo os estatutos da associação representa o sujeito jurídico 
conectivo. Nas fundações a vontade do fundador é o suj eito dos 
direitos pertencentes á fundação. Nesse systema a vontade é es
sencial e o homem, um quicl superfluum, tem o defeito de desta
car a vontade-do homem. 

Giorgio-Giorgi, de cuja obra- La Dottrina delle Persone Giu
ridiche, vol. I-extractamos o que levamos dito, diz que a perso
nalidade jurídica é a capacidade do ente conectivo de exercitar 
direitos patrimoniaes. Que pessoa jurídica é aquella unidade ju
rídica que r esulta da associação humana formada para um ou 
mais fins a conseguir-se por meios patrimoniaes, distincta dos 
individuas e dotada de capacidade para adquirir, possuir e exer
citar adverstts omnes direitos patrimoniaes. 

Não é a pessoa jurídica, diz elle, um ser clúmerico, mas uma 
realidade, pois a associação de homens é causa real. A pessoa ju
rídica é uma associação de homens, pois o caracter essencial 
dessa figura e que a distingue dos indivíduos é a conectividade 
(collegialitá), caracter patente nas corporações e latente nas fun
dações, onde o sujeito é o povo ou sociedade. 

Ter capacidade jurídica, capacidade patrimonial, é poder ad
.quirir, possuir, contractar, se obrigar e comparecer perante os 
tribunaes, sendo indifferente o lucro das associações, pois a di
versidade do escopo não destróe a capacidade patrimonial, só ser
ve para ampliai-a ou restringil-a. 

A unidade jurídica deve distinguir o ente ela pessoa dos in
divíduos singulares que a compõem. 

A personalidade jurídica tem elementos constitutivos, requi
sitos intrínsecos e extrínsecos. Os elementos intrínsecos são: a) 
.a associação de individuas formada p ra a unidade jurídica que é 
o elemento subjectivo; b) o escopo licito e util a conseguir-se por 
meios patrimoniaes; c) ~atrimonio sufficiente, o elemento objecti
vo. Os elementos extrmsecos se reduzem ao reconhecimento 
legal, imprimindo o poder soberano no ente collectivo o sello vi
sível da unidade jurídica patrimonial adver·sus omnes. 

O Cocligo Civil Allemão, que começará a vigorar em 1900 
distingue associações, fundações e pessoas jurídicas. O direit~ 
civil não deve quasi se occupar sinão das associações sem fins 
economicos, com tendencias ideaes, proseguindo fins intellectuaes 
moraes, sociaes, P.oliticos e religiosos. A maior parte das outra~ 
associações dependem do direito commercial ou direito publico. 
Ha tres systemas: a) elas concessões, b) da libm·dade co7'P01'ativa 
c) da inscripção, seguindo o systema mixto a lei alleman. Par~ 
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§ 50:3 

Os auxílios ou subvenções decretadas em leis a as
sociações de caridade ou de ensino só se tornarão e:ffe-
ctivos depois de provarem esses institutos perante o go
verno a sua constituição jurídica, de accôrdo com as leis. 
da Republica. (Art. 24 da Lei do Orçamento do E~tado. 
de S. Paulo, n. 490, de 29 de Dezembro de 1896.) (206) 

§ 504 

O.s Bispos, na qualidade de chefes de suas respecti
vas dioceses, e em falta de corporação religiosa, são com·· 
petentes para defender em juizo os direitos da commu
nhão dos catholicos de sua circumscripção ecclesiastica 
sobre os edi:ficios consagrados ao culto. (Accordãos do 
Supremo Tribunal Federal ele 20 de Março e 11 de De
zembro de 1895; Gazeta Jurídica do Estado, vol. XI, 
n. 1, anno IV, pag·s. 11 a 22; Direito, vols. LXVII, n. 2,. 

estabelecer uma fundação com capacidade jurídica, exige a lei 
alleman que, além do acto da fundação, haja approvação do 
1o Estado confederado, elo logar da séde da fundação. A fundação 
é pessoa jurídica de direito publico. 

(206) Hoj e está em vigor a lei seguinte: 

LEI N. 523, DE 30 De AGOSTO DE 1897 

Art. 24. Os auxílios ou subvenções decr etadas na presente 
lei ás associções de caridade ou de e~1sino, só se tornarão effecti
vos depois de provarem esses institutos perante o governo a sua 
eonstituição jurídica, de accôrdo com as leis da Republics e o seu. 
regular funccionamento. 

Art. 25. Os estabelecimentos ou associações de ensino além 
da formalidade do artigo antecedente, para poderem receber· 
q_uaesquer auxílios elos cofres publicas elo Estado ficam obrigados: 

1) a provar o cumprimento da lei federal n. 1'73, de 10 de Se-
tembro de 1893, na parte que lhes é relativa ; 

2) fazer prévia declaração do numero ele alumnos pobres ou 
orphams que se compr omettem a receber gratuitamente por or
dem elo governo. 

Art. 26. Além elos deveres que lhes são impostos ficam Oi'! 
inspectores de districto obrigados a remetter annualmente ao 
Congresso, por intermedio ela Secretaria elo Interior, relatorios 
minuciosos sobre os estabelecimentos particulares ele ensino, au
xiliados ou subvencionados pelo Estado, e:ll:istentes na zona es
cholar respectiva. 
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-anno XXIII, pags. 174 a 207, e LXIX, n. 4, anuo XXIV, 
pags. 510 a 512, e Accordão do Supremo Tribunal Fede
ral, de 13 ele Fevereiro de 1897, no Direito, vol. 93, pag. 
172.) (207) 

(207) Accordãos proferidos na importante causa entre partes a 
Fazenda Nacional e o Bispo de S. Paulo, de manutenção de posse 
da Egreja elo Collegio, da qual o Governo Federal, julgando-se 
dono em virtude do sequestr o de bens rlos jesuítas, cedeu ao Es 
tado de S. Paulo para servil· temporariamente local elo Congresso. 

Essas decisões do Supremo Tribunal foram, em artigos na 
imprensa e depois reunidos em opusculo, sob o titulo- Egreja do 
Collegio - Acção Possessoria- , analysadas pelo brilhante talento 
do erudi to advogado Dr. J osé Fernandes Coelho, sustentando 
que a lei não aclmitte a idéa de pessoa jurídica universal, mas de 
individualidade juridica concentn~da em cacla instituto conside
rado em seu todo organico, como um ser clistineto e independente; 
que a acquisição de bens e a sua admi nistração ficou conferida 
a cada pessoa jurídica determinada, por intermedio da pessoa 
physica, seu orgam ou representante encarregado de a tornar vi
sível, activa e passivamente, no exercício de sua capacidade j uridi
ca. Que no regimen de separação do Estado da Egreja, os insti
tutos r eligiosos, salvo o exercício do supremo direito de inspec
ção sobr e todas as associações locali sadas no Estado, a bem da 
ordem publica e segurança interna, elles acham-se em contacto 
com o poder publico somente nas r elações patrimoniaes. (Adolphe 
de Chambrun, Droits et Libertés aux Etats-Unis, cap. XVI.) 

Assim, as orden s r egular es, os cabidos, ordens terceiras, as 
confrarias, irma11clades, as egrejas com os fabriqneiros, estabele
cido o regimen da separ ação, conservaram a sua individualidade 
jurídica, continuando a ser instituições mixtas e, portanto, liga
das ao tronco de todas as instituições existentes no solo nacionaL 
· Que não é absolutamente verdade que, na falta de corpora
QÕes legalmente organizadas, possa a communhão elos fieis adqui
rir e possuir bens em nome ele uma abst1·acção não personifica
ela civilmente, tendo como seu orgam e representante o Bispo; 
que, j á no antigo regimen dos Juizes de Provedoria e dos de 
Direito em correição, competia verificar-se si as corporações 
relig iosas estavam legalmente constituídas ou erectas, com li
cença do poder competente, e si tinham os compromissos ap
provadoK ou confir mados (Provisão de 17 de Novembro de 1766 
12 de Setembro de 1767; ar t 46, § 1.0 , do Decreto n. 834, de 2 d~ 
Outubro de 1851.) 

Si não estavam legalmente erectas ou não tinham os compro
missos approvaclos, dissolviam-se no primeiro caso e suspendiam
se no segundo até que apresentassem os compromissos approva
dos nos termos do Decreto n. 27 ll, de 19 ele Dezembro de 1860 
nomeando-se administrador interino. ' 

Que os Bispos nunca tiveram a administração temporal das 
egrejas, que tinham seus fabriqueiros, não podendo exercer taes 
cargos os parochos (Provisão de 31 Agosto de 1784), tendo fimc
ções meramente espirituaes, tendo as mitras os seus eçonomos 
e quanto aos bens particulares os vi damas; que os Bispos nunca 
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foram considerados representantes de corporações não legalmente 
organisadas, o que seria permittir personalidade jurídica sem as 
formalidades da lei, devendo ter sido citado aquelle a cujo cargo 
estava a egreja. 

Que os Bispos e suas Dioceses eão pessoas meramente parti
culares perante o Estado, prohibindo a lei constitucional relações 
de alliança ou dependencia entre os poderes publicas e qualquer 
culto; que, desde que separou-se da egreja o Estado, foi r etirado 
o caracter publico a qualquer instituição r eligiosa, dentro do ter
ritorio brazileiro; que reconhecer o Bispo como representante 
das associações religiosas é desconhecer o direito de cada insti
tuto religioso .::onstituir seus representantes, é r evestir o grau 
hierarchico do Bispo de um caracter publico official con tra o pre
ceito do artigo 72, § 7.0 , da Constituição Federal, dando effeitos 
civis á disciplina da Egreja Catholica. 

Sustenta o dr. F. Coelho que a Egreja do Collegio, fazendo 
parte dos bens sequestrados aos jesuítas pelo Alvará de 9 de J a
neiro de 1759, foi incorporada aos proprios nacionaes ; que o Go
verno, separado o E stado da Egreja, podia dar outro destino ao 
templo, combatendo a posse do Bispo, sua legitimidade na acção 
como r epresentante da egr eja com zelador ou fabriqueiro ; que 
nunca foi feita cessão do templo á egr eja, feito o sequestr o; que 
a posse elo Bispo era precaria; enfim, analysa todos os conside
randos elo 1.0 Accordão no opusculo, digno de leitura. Vide nó ta 204. 

Transcrevemos as decisões r elativamente a esse pleito, extr a
hindo-as da Gazeta Jurídica do Estado, com o summario feito 
pelo seu illustrado r edactor chefe, Dr. lYI. Augusto Alvarenga. 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

A EGREJA- 0 ESTADO-DOMINIO E POSSE DOS TEMPLOS-COMMUNHÃO 
DOS CATHOLICOS-SEUS REPRESENTANTES E DEFENSORES NATOS 
- POSSE PRECARIA-PROPRIOS NACIONAES- CESSÃO AOS ESTADOS 
- BENIFICIO D,E RESTITUIÇÃO-MANUTENÇÃO. 

1.0 A Constituição Federal reconheceu solemnemente a exis
tencia da Egreja Catholica, desde que a separou do Estado. 

2.0 Pelo decreto da separação fi caram todas as egrejas e 
confissões religiosas mantidas no dominio e posse de seus templos. 

3.0 Os Bispos são os r epresentantes e defensores natos da 
commúnhão dos catholicos de suas respectivas dioceses. 

4.0 Podem portanto r epresentai-a em juizo e defender-lhe os 
direitos sobre os templos ou edificios consagrados ao culto. 

5.• Supposto não tenha essa communhão personalidade jurí
dica, não deve nem póde ficar privada do patrocínio do seu de
fensor nato. 

o.0 Na confiscação e sequestro dos bens .ela Companhia de 
Jesus no Brazil, foram claramente excluídas as egrejas annexas 
aos collegios da Ordem, e entregues aos Bispos. 

7.0 Não pertencendo, pois, taes egrejas á Corôa Portugueza, 
não podiam passar para o domínio da Nação Brazileira. 

8.0 Tanto mais por terem continuado na posse dos catholi
cos, sob a guarda e administração dos bispos e no exercício elo 
culto. 
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9.0 Não podiam portanto ser incorporadas aos proprios na
cionaes por simples inventario ou arrolamento fiscal, que não dá 
nem tira direitos a nillguem. 

10. A entrega de taes egrejas aos bispos para as administra
rem e guardarem em nome dos catholicos não implica a consti
tuição da posse precaria. 

11. Tanto mais porque decorridos dez annos de posse mansa 
e pacifica, não se presume o precario, que deve ser certo e indu
bitavel. 

12. A cessão de proprios nacionaes não póde ser feita pela 
União aos Estados por simples despacho e sim por decreto le
gislativo. 

13. O Estado como associação política e pessoa jurídica não 
gosa do beneficio de restituição. 

14. E quando gozasse, não poderia pretendei-o fóra das con
dições em que é concedido aos menores. 

15. Os bispos, como chefes e representantes ela communhão 
dos catllolicos, devem ser mantidos na posse dos templos consa
grados ao culto divino. 

APPELLAÇÃO CIVEL N. 56 

SÃO PAULO 

Appellante-D. Lino Deodato Rod1·ig~tes de Ccwvalho, Bispo 
Diocesano. 

Appellada-A Fasenda Nacional. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de appellação cível 
entre partes D. Lino Deodato Rodrigues de Carvalho, Bispo da 
Diocese de S. Paulo, appellante,-e appellada a Fazenda Nacional: 

Considerando que o artigo 5.0 do Decreto, n. ·119 A, de 7 de 
Janeiro de 1890, não só manteve o domínio dos edificios de 
culto pertencentes a todas as egrejas e confissões reli~·iosas, como 
reconheceu em cada uma dellas a personalidade j ul'ldica para o 
fim de adquirir bens e administrai-os; . 

Considerando que, na falta de corporação religiosa, legalmen
te organisada, compete ao appellante, na qualidade de chefe da 
Diocese de S. Paulo, defender em juizo os direitos da commu
nhão dos catholicos daquella circumscripção ecclesiastica sobre 
os edificios consagrados a seu culto, communhão esta que, sup
posto não constitua pessoa jurídica, não deve nem pócle ficar 
privada do patrocínio de seu defensor nato, porquanto não se 
nega representação officiosa ás mesmas heranças jacentes e mas
sas fallidas, e assiste a qualquer do povo o direito de usar de in
terdictos relativos a cousas publicas, assim como o de denunciar 
e accusar os crimes políticos e de responsabilidade. (Decreto n. 848, 
de 11 de Outubro de 1890, art. 51, a e b); 

Considerando que a exigencia do artigo 371 do Decreto n. 
848 não comprehende a queixa e denuncia (arts. 51, 53), nem a 
petição inicial elo mandato de manutenção derivada da Ord. do 
Liv. 3, tit. 78, § 6.01 é equivalente a um termo de seguranç(l. (Con-
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sol·id. das Leis Civis, nota 19 ao artigo 812), pois que nem siquer 
teria havido demanda, si a appellada tivesse acquiescido ao pre
ceito comminatorio; 

Con·siderando ·que desde o tempo em que a Egreja do Colle
legio dos Jesuitas foi construidad la cidade ele S. Paulo, dedicou
se ella privativamente ao culto divino e portanto ficou posta fóra 
do commercio, donde se mostra que a Companhia de Jesus a 
custodiava e administrava não no proprio, mas em nome dos 
crentes catholicos; 

Considerando que, tendo sido sequestrados os bens possui
dos pela Companhia ele Jesus, a dita egreja, embora inventariada 
com suas alfaias e ornamentos, não foi nem podia ter siJo trans
ferida para o domínio da nação portugueza por haver sido cla
ramente exceptuada do confisco nos Alvarás de 3 de Setembro 
de 1759 e de 25 de Fevereiro de 1761, só translativos do domínio 
de bens temporaes e dos bens seculares havidos ela corôa ou 
onerados com encargos pios: tanto assim que em 27 de Feverei
ro de 17f:i0, e logo em seguida ao sequestro, o Desembargador 
delle incumbido entregou a dita egreja ao Capellão, então nomea
do pelo Bispo da Diocese, tradição a que não precedeu concor
data, contrario do que mais tarde se fez ao clero da França, re
lativamente aos bens ecclesiasticos nacionalisados pela lei revolu
cionaria de 1789 ; 

Considerando '1Ue, conforme a carta circular dirigida em 6 
de Setembro de 1759 ao patriarcha de Lisboa e aos Arcebispos e 
Bispos, e na fórma da pro-memoria de 29 de Março de 1760, el
rei D. José solicitou ao Papa a commutação para outros fins pios 
não do destino das e&rejas, o que seria absurdo, mas dos colle
gios dos Jesuítas, a ellas aunexos, os quaes tendo sido seques
trados, foram definitivamente incorporados aos proprios nacionaes. 

Considerando que a tradição da Egreja do Collegio, feita ao 
Bispo da Diocese para este e seus successores a administrarem 
e fazerem conservar em segura custoclia, não implica a constitui
ção de nenhum precario; porque o prelado, como r epresentante 
legal de seus diocesanos recebia, como r ecebeu, a Egreja em no
me destes para simplesmente a administrar e guardar, por si 
e seus successores, sobrelevando ainda a circumstancia de que, 
decorridos dez annos de posse mansa e pacifica, não se presume 
o precario de que trata a Ord., liv. 4. 0 , tit. 54, excepto si for cer
to e indubitavel; 

Considerando que os inventarias a que se procedeu na Egre
ja e seus pertences, o primeiro nos principias deste seculo e o 
segundo ao tempo do sequestro dos bens dos jesuítas, não dão 
nem tiram direitos ao Estado ou á communhão dos catholicos 
paulistanos, porque a administração de bens alheios suppõe ne
cessariamente a existencia de um inventario ou arrolamento, e 
descrevem-se e arrecadam-se os bens possuídos pelos inventaria
dos e pelos fallidos em deposito ou a outro titulo precario. (Ord., 
liv. 1.0

, tit. 88, § 4; Cod. Commercial, arts. 814 e 874; Decr. n. 917, 
de 24 de Outubro de 1890, arts. 66 e 68, e Decr. n . 434, de 4 de 
Julho de 1891, arts. 159, 174, 186, 196 e 197.); 

Considerando que, succedendo na administração dos jesultas 
o appellante e seus antecessores no episcopado effectivamente ad
ministravam e custodiavam a Egreja do Collegio, onde se ha ce
lebrado publica e constantemente o culto, durante mais de um 
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seculo, a contar do sequestro, e para onde, até foi transladada 
provisoriamente a Cathedral do Bispado, sendo que funccionaram 
na mesma Egreja um fabriqueiro e uma linha de capellães no
meados pelo Episcopado, a favor de um dos quaes interveio o 
Ouvidor Geral, por ordem do Conde de Bobadella, capitão-gene
ral da capitania, para que recebesse a Egreja do capellão demit
tido pelo Bispo; 

Considerando que a remessa de ornamentos da Egreja, feita 
até 1773 para o culto do sertão de S. Paulo não prova o domínio 
do real fisco, como não o prova a entrega de uma custodia á 
Egreja de Santa Ephigenia, porquanto taes objectos não muda
ram de destino, tendo continuado, como continuam, na posse e 
domínio dos catholicos paulistanos; 

Considerando ser contraproducente a allegação de nxigencia 
de contas, visto que, nem a corôa portuqueza, nem a Nação Bra
zileira, j ámais em tempo algum arrogavam a si a disposição ou 
domínio dos rendimentos da Egreja do Collegio; 

Considerando que menos prejudica a causa do appellante o 
facto de terem sido entregues ao capitão do novo regimento de 
paulistas outros bens que tinham sido levados a palacio pelo ca
pellão, porque do teor da sentença appellada se mostra ser in
certo si taes bens pertenciam á Egreja ou ao Collegio; 

Considerando que, durante o regimento da carta constitucio
nal de 2õ de Março de 1824-, no qual a religião catholica era offi
cial e o poder executivo nomeava bispos e provia beneficios 
ecclesiasticos, legislando as assembléas provinciaes sobre a divi
são ecclesiastica e a respeito de conventos e quaesquer associa
ções religiosas, e procedendo-se á eleições nos consistorios das 
matrizes, nenhuma significação ou valia tem algumas e raras no
meações feitas intermittentemente pelo governo de S. Paulo em 
relação á Egreja do Collegio, tão pouco a subvenção dada pela 
camara municipal ao encarregado do toque de recolbida e o ex
ercício de alguns actos civis na sacristia da Egreja ; 

Considerando, outrosim, que nas vesperas da promulgação 
da Constituição Federal o ministro da fazenda do Governo da 
Republica não podia ter mandado converter a Egreja. em Paço 
do Congresso Constituinte do Estado de S. Paulo, como fel-o por 
simples despacho de 9 de Fevereiro de 1891, independentemente 
de decreto, porque as ditas Egrejas não se comprehendem si
quer entre os bens ele que trata o § unico do art. 64 da mesma 
Constituição, tanto assim que não constam do projecto de lei a 
que, por ser · clesmasiadamente extensivo, o vice-presidente ela Re
publica negou sancção aos 25 de Janeiro de 1892, sendo aliás cer
to que afóra os palacios presidenciaes e alguns edifícios publicas 
nos quaes subrogaram-se as novas administrações do Estado, só 
por lei poderiam e podem ser cedidos os proprios a que se re
lere o citado paragrapho uni co; 

Considerando que se classificaram os templos sagrados de 
um povo catholico entre as causas de domínio publico, no sentido 
Jato, isto é, ele uso publico, separada, como foi, do Estado a Egreja 
Romana, os edifícios ele seu culto teriam continuado no uso pu
blico de seus crentes e na administração mais livre de seu clero 
.sendo, portanto, taes templos inalienaveis e imprescriptiveis; ' 

Considerando finalmente que a sentença appellada, deixando 
-em poder elo appellante os ornamentos, as alfaias e mais perten-
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ce~ moveis ~a Egreja do Collegio, mandou expressamente que 
seJa transfehda para a Republica a posse do edifício da dita 
Egreja, o que importa na mais explícita das innovações; 

O Supremd Tribunal Federal reforma a sentença de fl. para 
o fim de julgar, como julga, procedente o mandado de manuten
ção d~ fl. e condemna a appellada á sua observancia e nas custas. 
. RIO de Janeiro, 20 de Março de 1895.-Aquino e Castro. pre

Sidente.-Ame?'ico Lobo.- Fiz.a e Abneida.-Amphilophio.-Pincla
hybcL de Mattos.- BeTnaTdino Fe1·TeiTa.-Perei1·a Fr·anco.-José 
Hygino.-U. do Amaml.- Fernando Osm·io, vencido. Votei pela 
confirmação da sentença appellada, por seus fundamentos. 

Foi voto vencedor o Sr. ministro Herminio, e vencido o Sr. 
ministro Macedo Soares, que não assignaram, por não estarem 
então presentes, quando foi assignada a sentença. 

Supremo Tribunal Federal, 21 de Março de 1895.-0 secreta
rio, Jor;io PeclTei1·a elo CmLto FerrcLz. 

As questões contenciosas de dominio e 
posse, ainda entre o Estado e particulares, 
são da cornpetencia do poder judiciario. 

Contencioso administrativo quando se dá. 
O domínio e posse das egTejas pertencen

tes aos jesuitas a quem passaram. 
Manutenção de posse ela Egreja elo Colle

gio do Estado de S. Paulo em favor do Bis
po da respectiva diocese. 

O Bispo, na qualidade de chefe de sua 
diocese, em falta de corporação religiosa le
galmente organizada, é competente para de
fender em juizo os direitos da communhão 
dos catholicos da sua circumscripção eccle
siastica sobre os edifícios consagrados a seu 
culto. · 

,,\ Embargos de restituição quando são ad-
mittidos e quem tem este beneficio. 

2.0 ACCORDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os embargos de restituição, op
postos á fl. 208 v. pela Fazenda Nacional á sentença proferida 
nesta Superior Instancia a favor do Bispo ele S. Paulo, na acção 
de manutenção da Egreja do Collegio, sita naquella cidade: 

Considerando, preliminarmente, que declarando no artigo 1." 
da contestação de á fi. 61, e nas allegações ele fl. 155, não perten
cer a Egreja do Collegio á esphera do dominio privado, excluído 
pelo exercício (mais que secular) do culto publico, a embargante 
confessa ipso facto p1·oprio, que a sentença de fl. 303 nenhum 
prejuízo lhe irrogou, e segue-se logico e necessariamente : 

1.o que os jesuitas não possuíam o dito Templo no proprio 
nome ; 

2.o que a Fazenda Nacional, successora do Fisco Portuguez, 
nunca se poderia apropriar de bens que escapam á propriedade 
individual; 
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3.0 finalmente, faltar aos embargos de fi. 208 v. a condição 
substancial do bew~ficio impetrado, que é a lesão; em verdade, 
separada a Egreja do Estado, o uso publico e, portanto, o domí
nio dos templos e seus accessorios continuam a subsistir na com.:. 
munhão local dos crentes, e jámais no Estado, · como pretende 
contraproducentemente a embargante, invocando a segunda pro
missoria de 29 de Maio de 1'760, a qual, si algum vigor tivesse, 
encerraria constante e perpetua ameaça de r e,solução de domínio. 
dos bens temporaes transferidos da Companhia de J esus para o 
Estado; · 

Considerando, além disto, que, não pretendendo a embargante 
restituir-se contra nenhum termo do processo, conforme melhor 
se vê d0s artigos á fl. 208 v., nos quaes se limitou a reproduzir 
a materia já allegada em sua defesa e a teria decidido pela sen
tença cuja injustiça ella argue, succede não permittir a Ord., liv. 
3.0 , tit. 41, § 1.0

1 r estituição contra a sentença dada, segundo o 
merecimento dos autos são estes os termos em que se acha pre
cisamente a sentença embargada, porque applicou a commrnuni
dades catholicas ele uma particular zona da Republica a- claríssi
ma disposição elo art. 15 da Lei n. 1 '73, de 10 de Setembro de 
1803, e n ão infringiu preceito algum de lei orelinaria ou constitu
cional, julgando o appellaate Bispo da diocese de S. Paulo ou sim
ples ministro ela sua religião, pessoa legitima para defender a 
posse mansa e pacifica do templo em que estiveram seus dioce
sanos ou co-religionarios para o exercício do culto, contra o inso
Iito espolio que attentára o secretario do Presidente dá Republi
ca para o .fim manifesto de apoderar-se elo edifício e mudar in
competente e revolucionariamente o seu destino; a Constituição 
reconheceu solemnemente a sua existencia da Egreja desde que a 
separou elo E liltado ; 

Considerando, outrosim, que tendo o artigo 640 do regula
mento n. '737, de 25 de Novembro de 1850, extensivo às causas. 
cíveis, desde o Decreto n. 763, de Hl de Setembro de 1890, limi
tado o beneficio da restituição de menor nas acções judiciarias 
(afóra a revelia e omissão da opportuna arguição de nullidade de 
processo) áquellas em que não tiver elle sido parte ou não tiver 
sido representado legalmente, os Decretos ns. 370, de 2 de lVIaio, 
no artigo 394, e 917, de 24 de Outubro, no art. 153, ambos de 1890, 
aboliram o dito beneficio dos menores, este, nas fallencias, con
tra os actos de seus representantes legaes, e aquelle, nas acçõe& 
hypothecarias e pignoratícias, ainda contra os proprios actos, por 
não ter r eproduzido a disposição do art. 5.0

, § 6.0, n. 6, do De
creto n. 9.549, ele 23 de Janeiro de 1886, regulamentar da Lei n. 
3.272, de õ de Outubro de 1885; pelo que a embargante, a quem 
os praÀ.istas estenderam o beneficio, não póde pretender que lhe 
seja elle outorgado em condições negadas aos menores, tanto 
mais quando o exorbitante e singular privilegio está revogado 
quanto ás pessoas jurídicas pelo art. 14 da lei de 10 de Setem
bro ele 1893, a qual comprehendendo textualmente as associa
ções políticas, abrange a União Brazileira, organizada pela Cons
tituição de 24 de Fevereiro de 1891, cujo regimen de plena egual
daele, franca publicidade e severa responsabilidade não se compa
dece com o privilegio invocado pela embargante ; 

Considerando em summa, que o artigo 33 do Decreto espe
cial n. 848, de 11 de 11 de Outubro de 1890, com o qual se har-
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§ 505 

Os Seminarios Episcopaes, como pessoas jurídicas, não 
:São representados no exercício de seus direitos pelo rei..:. 
tor; a administração superior dessas instituições pertence 
aos Bispos, que são os seus fundadores e legítimos repre
:Sentantes no exercício da car·acidade jurídica que a lei 
confere a taes institutos, e portanto os unicos competen
-tes para os representarem nos pleitos judiciaes (Accor
·dãos do Tribunal de Justiça de S. Paulo, de 29 de No
vembro de 1895 e 26 de Setembro de 1896, na appella
·Ção civel n. 710, da capital, appellante o Seminario Epis
copal e appellada a Irmandade da Misericordia de Ytú. (208) 

monisa a disposir;ão anterior elo Decreto 302, lettra K, principio, 
e do art. 304, lettra D, primeira parte, só permitte restituição, 
quando os embargantes não tiverem sido partes, desde o princi
pio da causa ou quando tiver corrido esta a revelia, e em nenhu
ma destas hypotheses se encontra nos autos a Fazenda Nacional. 

O Supremo Tribunal Federal não toma conhecimento dos 
presentes embargos por serem contrarias ás leis citadas, assim 
como ao artigo 94 elo regimento interno e ao art. 51 ela recente Lei 
n. 221, de 20 de Novembro ele 1894, pagas as custas pela embar-
gante. . 

Capital Federal, 11 de Dezembro de 1895 .- Aquino e GctstJ·o, 
presiclente.- Americo Lobo.- H. do Espir·ito Santo , venciclo .- Ubal~ 
clino do Amar·al, vencido. Tomava conhecimento dos embargos. 
-Per·ei7·a Fr·anco.-Amer·ico Br·aziliense.-Bernw·dino Ferr·eira. 
- Pindahyba de Mattos.-Fig~teiTedo J~mior·, pelo ultimo funda-
mento tão somente.-José Hygino, ele accôrdo com o ultimo fun
·damento.- Mcweclo Soa?'es, vencido.-Fui presente, Souza Martins. 

(208) Na causa, nosso vóto foi o vencido, sustentando, como 
sustentamos, que tinha toda a legitimidade o reitor para intervir 
na defesa da causa, como orgão e representante elo Seminario, 
-cuja personalidade jurídica se vê reconhecida pelo Decreto, n. 
119 A, de 7 de Janeiro de 1890, art. 6.0 

Transcrevemos os Accordãos do Tribunal, sendo dignos de 
Jeitura os memoriaes dos advogados da causa, Conselheiro Duarte 
-ele Azevedo e Dr. ,José Fernandes Coelho. 

SEMINARIOS EPISCOPAES-PESSOAS JURIDl
CAS- SEUS LEGITI"NIOS REPRESENTANTES-AT
TRIBUIÇÕES DOS BISPOS-FUNCÇÕES DOS REI
TORES. 

1.0 Os Seminarios Episcopaes, como pes
soas juriclicas, não são representados no exer
cício de seus direitos pelo reitoi·, cujo cargo 
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se restringe á direcção technica do estabele
cimento, a seu governo e economia interna, 
por nomeação do Bispo diocesano. 

2.0 A administração superior dessas ins
tituições pertence aos Bispos, que são os seus 
fundadores e legítimos representantes, no 
exercício da capacidade jurídica que a lei con
fere a taes institutos, e ·· portanto os unicos 
competentes para os representarem nos plei
tos judiciaes. 

3.0 E' nulla a acção sobre direitos patri
moniaes elos seminarios, intentada contra o 
reitor, que não é parte legitima para os re
presentar em juizo. 

APPELLAÇÃO CIVEL N. 710 

CAPITAL 

Appellante-0 Semina1·io Episcopal. 
Appellada-A I1·mandctde dct Misericordia de Ytú. 

Accordão em Tribunal: Que vistos, relatados e discutidos es
tes autos de appellação civel entre partes, appellante o Seminario 
Episcopal de S. Paulo e appellada a Irmandade da lVIisericordia 
de Ytú, proposta e vencida a questão preliminar, a illegitimidade 
do reitor do Seminario para ser demandado como orgam ou re
presentante daquelle instituto- julgam effectivamente nullo o pro
cessado, ex-vi do disposto no art. 672, § 1.0

, do Reg. n. 737, de· 
1850; porquanto, sendo como é o Seminario uma pessoa jurídica, 
para exercitar seus direitos não é representado pelo seu reitor, 
cujo encargo se restringe á administração technica do estabeleci
mento, a seu governo interno, á sua economia. como funccionari<> 
que é da immediata confiança do Bispo Diocesano. E conside
rando-se que o Seminario de S. Paulo foi constit~id9 pelo Bispo 
desta Diocese, que formulou os seus estatutos, organizou as suas 
fontes de receita, creou o seu corpo docente e providenciou sobre 
a sua existencia dentro das attribuições que lhe são conferidas 
pelo Concllio de Trento, na secção 23, ca·p. 18, é bem de ver-se que 
áquella auctoridade superior da Egreja pertence, como consequen
cia da jurisdicção espiritual, toda a superior administração temporal 
daquella instituição, cabendo desta arte a elle Bispo exercitar a capa
cidade jurídica do citado instituto nos pleitos jucliciaes, com a facul
dade que lhe dá o § 7.0 do Alvará de 10 de Maio de 18061 o que já 
tem sido reconhecido pelo governo brazileiro, quer deste Estado, 
quer da União, como se mostra dos does. de fls. 142 a 143. 

A pessoa jurídica se caracterisa pela capacidade ele adquirir· 
e ter direitos, comprehendendo esta capacidade direitos patrimo
niaes; é a lição de Maynz, Dir. Romano, v. 1.0 pag. 420, citando 
varios fragmentos do Digesto; isto posto, não pode o Semiuario 
de S. Paulo, como pessoa jurídica, em face das citadas disposições 
do Concilio de Trento e do Alvará de 1805, que deram aos bis
pos a administração temporal do instituto que abrange o seu pa-
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trimonio e interesses, deixar de ser por este representado, como 
seu orgam legitimo, para sel-o pelo reitor a quem cabe a admi
nistração interna do estabelecimento, a sua parte technica, a sua 
economia. 

E' fundado nestes princípios de direito, que Savigny, D. R., 
§ !JO, ensina que para a representação ele uma pessoa jurídica 
deve-se attender ao acto de sua constituição e é por isso mesmo 
que nas demandas com as pes soas jurídicas, «Thesouro do Es
tado, ou Municipalidade» não são citados os chefes claquellas re
partições publicas, que são os encarregados da administração 
interna, mas sim o procurador geral da Republica, como imme
diato representante do governo da Republica, a quem cabe a su
prema administração e guarda do patrimonio do Thesouro Pu
blico e o procurador da Municipalidade, não como r epresentante 
do presidente daquella corporação, mas do poder municipal 

Com estes fundamentos dão provimento á appellação para 
julgar nullo o processado e condemnam nas custas a autora, 
ora appel!ada. 

São Paulo, 29 de Novembro de 1895. 
So~tZa Lima, Presidente- Oliveir-a Ribeiro, r elator clesigna

do.-Gcmuto Sa1·aiva- Fer1·e-ira Alves, vencido. 
- Attento o regimen de separação do Estado da Egreja em que 

a hierarchia ecclesiastica não é r econhecida, porque o E stado não 
intervem na vida intima da Egreja, os orgams das pessoas jurídi
cas são aquelles indivíduos que em seu nome agem nas r elações 
civis externando sua vida jurídica. 

O ergam da pessoa jurídica, o Seminario, é o Reitor, seu 
governador e director, pois o Alvará de 10 de Maio de 1805, 
dando aos Bispos a attribuição de fundar Seminarios, determinou 
que, depois de fundados, entregassem o seu governo e direcção 
aos sacerdotes nomeados r eitores, o que fez o Bispo fundador elo 
Seminario Episcopal desta capital, confiando o governo e direc
ção ao Reitor. 

-o Reitor é o chefe do estabelecimento des tinado á instrucção, 
educação e formação ele ecclesiasticos nos dever es de seu estado. 
As corporações e fundações capazes ele direitos e obrigações, não 
podendo estar em jUizo por si, . são demandadas e demandam 
r epresentadas por seus procuradores ou aquelles que as admi
nistram e não por aquelles que as inspeccionam. 

(Borges Carneiro, vol. III Li v. I Tit. XXV n. 3; Moraes Car
valho, Praxe Forense, not. 95 ao § 118 e n. 121; Pereira e Souza, 
annotado por T. Freitas § XXXV, not. 99, pag. 46.) Nem se ar
gumente com a auctoridade, jurisdicção, inspecção e depenclencia 
dos Seminarios por parte dos Bispos e rom essa ge ral adminis
tração suprema deste, temporal e espiritual, pois essa adminis
tração é remota, e effeito ela suprema auctoriclade e do direito 
da inspecção e não aquelle oriundo elo governo e direcção do 
r eitor, que se põe proximamente em contacto com o E stado nas 
relações civis e patrimoniaes, sendo o Reitor o orgam visível e 
immediato do Seminario, governando interna e externamente se
melhante fundação pela lei e pelo acto ela fundação e não o Bispo 
a quem a lei e o acto da fundação não commetteu o governo e 
clirecção e apenas pela lei canonica se manifesta com essa supre
macia de um poder de chefe da diocese, que não é pessoa juri
clida, e cuja auctoridade se eleve r econhecer apenas nas r elações 
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que as leis canonicas estabelecem entre elle e o Reitor, não po
dendo a lei civil reconhecer um poder naquelle que, no regimen 
de separação do Estado da Egreja é um mero particular, só ad
mittindo a lei civil individualidades jurídicas concentradas em 
cada instituto considerado em seu ser organico corilo um ser dis
tincto e independente, visíveis activa e passivamente por seus or
gams ou representantes no exercício de sua capacidade jurídica. 

As egrejas, conventos, irmandades e seminarios são dotados 
de uma verdadeira individualidade, cada um é tido como um ser 
distincto, , sem consideração a essa Egreja, pessoa universal, ou a 
essa Egreja particular- Diocese- sem personalidade jurídica. 

Os bens da Egreja, segtmdo as leis, pertencem, não a essa 
grande associação ideal derramada por todo o globo, mas a cada 
estabelecimento ecclesiastico considerado em si mesmo e conside
rado como ser distincto. 

Para os bens da Egreja ha pluralidade ele pessoas jurídicas, 
a propriedade dellas não pertence a J esus Christo, ao Papa, á 
Communhão Universal dos Catholicos, aos Bispos. 

Nos Seminarios o suj eito dos bens é o ser abstracto e ideal: 
a instrucção, a educação do clero-Savigny, pag. 260, Aviso de 11 
de Dezembro de 1891. 

O Supremo Tribunal de Justiça Federal, por Accorclão ele 20 
Março deste anno (Direito, vol. 67, pags. 204 e 205), diz que o Bispo, 
como chefe de sua Diocese, em falta ele corporação (ou fundação) 
legalmente organisada, é competente para defender em juizo os 
direitos da Communhão dos Catl1olicos de sua circumscripção 
ecclesiastica, mas mesmo que acceitavel seja essa opinião na hy
pothese destes autos, temos uma fundação com o seu representan
te, creado já pela lei e já pelo fundador, resultante a representa
ção do acto que a constituiu, no dizer de Savigny. 

Não se pócle tirar argumentos para representação dos semi
narios pelos Bispos, da auctoridade e inspecção dos Bispos, pois 
as fabricas sujeitas ao Bispos, sempre que foram e são represen
tadas pelos fabriqueiros · da livre nomeação e demissão dos dio
cesanos, as mitras pelos economos, as ordens religiosas por seus 
priores e syndicos, assim cC>mo na vida civil as camaras munici
paes por seus procuradores e intendentes, a Fazenda Publica e 
Estadoal, que não demandam e são demandadas, não nas pessoas 
dos presidentes da União e dos Estados, mas nas pessoas de seus 
procuradores, as heranças jacentes que são representadas por seus 
curadores, etc. 

Os representantes, por intermedio elos quaes o ente ideal su
jeito de um patrimonio administra e comparece em jnizo, eram 
chamados antigamente ordinato1·es cuTatoTes «?'ectoTes•, econo1ni, 
1ninist1·i syndici •i p1·eposti•, actoTes. (Giorgi, Person. Gimid., n. 
99, not. 1. ") 

Pothier diz p?·opri~tm est univm·sitatis habere procumt01·em smt 
syndic:mn. (Yol. 9, n. 212.) 

Os Bispos e suas Dioceses não são pessoas jurídicas, são pes
soas meramente particulares, e perante o Estado, desde que sepa
rou-se da Egreja, a Constituição Federal retirou o caracter publi
co a qualquer instituição religiosa denh·o do territorio brazileiro. 
(Parecer do barão do Sobral, procurador geral da Republica na 
causa de manutenção de posse ela Egreja do Collegio, nesta capi
tal, ele 25 de lVIarço ele 1892.) 
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Estabelecida a separação do Estado da Egreja, o grau hierar
chico dos Bispos só póde ser reconhecido fóra do juizo pelos ad
herentes da crença catholica. Não ha mais dous poderes em pre
sença um do o.utro, mas uma unica soberania territorial leiga, que 
ignora as religiões e não reconhece nenhuma como poder. (L'Egli
se et l'Etát, 3.n parte, pag. 250.) 

2.0 ACCORDÃO 

Accordão em Tribunal : Vistos, expostos e discutidos estes 
autos de appellação civel entre partes, como appellada, ora em
bargante, a Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Ytú, e 
appellante, ora embargado, o Seminario Episcopal de S. Paulo, 
resQlvem regeitar, .como rejeitam, os embargos oppostos ao Accor

. dão de fi 375, o qual confirmam por seus fundamentos; pois, si é 
certo e ninguem contesta que os seminarios são pessoas jurídicas, 
associações ou fundações-- se exteriorisam por meio de um re
presentante que é a ind.ividualidade de que se serve a pessoa ju
rídica para contractar, administrar e apparecer em juizo (Giorgio 
Giorgi, Personne Giuridiche, tomo J.o, n. 99), não é menos certo 
que os representantes dos Seminarios Episcopaes são os· Bispos. 

Ante a organisação dos seminarios, constituídos pelas leis ca
nonicas pelo § 7.0 do Alvará de J O de Maio de 1805 e por outras dispo
sições que vigoravam no regimen da união entre a Egreja e o Es
tado, tinham e têm os Bispos immediata auctoridade e inspecção 
sobre os mesmos seminarios, nomeando e demittindo o pessoal 
docente e dirigente, tomando contas aos reitores e dando-lhes or
dens sobre a gestão interna e externa- o que tudo constituía e 
constitue os reitores na posição de verdadeiros prepostos episco
paes; pois, como preposto se deve entender: -- o individuo qua 
fazendo as vezes de outro numa gestão qualquer, proceda sob as 
ordens, clirecção e inspecção de tal modo que é sempre este que 
se acredita operar a cada momento por meio do preposto. (Sour
dat, Traité de la Responsabilité, n. 887). 

Ora, si o repreéentante da pessoa jurídica é quem a exterio
risa, fazendo intervir nos contractos, nos actos ele administração e 
na clefeza de seus direitos em juizo, o desempenho desse tríplice en
cargo não é conciliavel com a posição de mero preposto, que não 
actúa j1tr·e pr·opr·io e nem ao menos com a liberdade de acção ou 
de meios de um mandatario commum, mas em tudo e por tudo 
subordina-se ás instrucções e vontade do commitente, a ponto de 
assumir este, em direito, a responsabilidade civil elos clamnos pra
ticados por seu preposto. 

Assim, não passa o preposto de um representante da vonta
de do committente, e é por este que representa a pessoa jurídica, 
porque esta é a vontade que realisa o fim da creação ela p essoa 
juriclica, agindo e movendo-se livremente na espbera da acção 
creada pela lei organiua da mesma pessoa jurídica. 

E tanto assim isto decorre da natureza das cousas, que pelo 
Decreto Napoleonico ele G de Novembro de 1813 e p ela lei i taliana 
vigente (Decr. de 30 Dezembro de 1809) os representantes elos semi
narios não são os reitores, mas os Bispos, e na Sé vaga os viga
rios capitulares (Cezare Olmo, Il Diritto Eccles. vigen te in Italia, 



-545-

n. 119, pag. 186). E accrescenta o mesmo Cezare Olmo (loco citado-: 
Isto não obsta que deva o Bispo constittúr uma commissão par) 
dirigir o Seminario e administrar o patrimonio, da qual faz para 
te com. vóto meramente consu I ti v o um delegado do Cabido. 

Esta commissão tridentina, cuja composição diver sifica em 
cada diocese, conf'orme modificações decretadas pela competente 
auctoridacle pontifícia, co-administra os serninarios com os Bis
pos; mas tendo os Bispos vóto deliberativo e preponderante, são 
considerados por isso orgãos da mesma com missão e seus repre
sentantes em relações externas. 

Tal é a orga1úsação :los seminarios ante as leis canonicas, uni
cas qLW pódem ser attendiclas no caso ver tente, por isso que ces
sou o regimen ele proLecção e Lmião sob o qual foi promulgado 
o Decreto n. 3073, de 22 ele Abril ele 1863, e outras disposições 
legaes. 

·Cessante 1·atione leg•is, cessat lex iJJSa. Desde que os semi
narios têm personalidade jurídica, e com esse attributo figuram 
em jtúzo, não podem os tribunaes deixar ele considerai-os taes, 
elles são consti.tui clos por suas leis organicas, sem que isto im
porte quebra ela neutralidade es tatuída pelo Decreto n. 1 HJ A, de 
7 ele Jauairo de JS!.JO, e pela Constituição Federal, porque nes te 
caso não se trata de pôr em execução aquellas leis ecclesiasticas, 
mas de conhecer apenas a existencia clellas como um facto r eal, 
el e L!Ue decorrem como consequencias outros factos sujei tos á 
apreciação judicial. 

E é nesse sentido que se eleve entender a doutrina elos Accor
dãos do Supremo Tribunal Federa l, ele :20 ele Março ele 18. 5 e 11 
ele Dezembro elo mesmo anuo. (Direito, vo ls. G7, pag. 204, e 69, 
pag. fí ll.) 

Assim, pois, julgando, mandam que se cumpra o Accorclão 
em bar gado, pagas peln embargant e as CLlstas. 

S. Paulo, 26 ele Setembro le J 8')13.- Brotéro, pres idente iute
rino. - Pinheiro Lima.- Delgado.- Vü·.c;itio Carcloso.- MctTconcles 
CesaT.- Canuto Sct1·aiva.- Oliveira Ribei·ro. - Ferreint A lves, ven
cido. Continúo a opinar que o r epresentanLe ela pessoa jur ídica, 
Seminario, fundação elo finado Bisp•> D. Antonio J oaquim do Mel
lo, não é o Bispo, que re pre~enta ainda o flt nclador, mas não a 
fundação, e sim representa esta o Reitor, representante Cl'eado 
pelo a c to ela fundação, e já pela lei patria, o Alvará ele 10 de lVIaio 
ele 1 05, declarando este que os seminar ios serão governados e 
cl-i?"i,q·iclos pelos r eitores, embora . o b immediata auctor iclaele e in s
pecção elos P relados Diocesa nos. 

Não se p ócle tirar argumento da auctoriclade e inspecção elos 
Prelados Diocesanos para a representação elos ·eminal'ios; p ois, 
exer cendJ os Bispos auctoeiclade e inspecção sobre as Fabdcas, 
são os r epresentantes destas os fabr iq ueiros, ass im como os con
ventos são r epresentados pelos symli<.:os e priores e as proprias 
lVIitras pelos economos, e tem o Tl'ibunal ele Ju stiça julgado cau
sas ele egrejas parocltiaes r epresentadas pelos Paro hos. 

Não se rvem ele argumento as leis italianas, Decreto de 30 el e De
;o;embro ele 180() e Decreto Napoleonico ele rJ de Novembro de 1813, 
nem a opinião de Giorgio-Giorg i, su stentando que os Bispos são 
os rcp1·esentantes elos seminarios e não os Reitores; pois, entre nós 
não ha lei que con,;titua os Bispos representantes delles e sim o 
Alvará ele 1805 citado, que determina que sejam os seminarios 

Leis ela Proveclori~ 35 
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§ 506 

Os parochos, como representantes dos direitos e in
teresses de suas egrejas, e principalmente accumulando as 
funcções de fab riqueiros, são competentes para representar 
activa e passivamente as parochias ou eg·rejas parocbiaes 
em juizo. (Direito, vols. 60, pag. 674, e 62, n. 3, pag. 352 ; 
Accordãos do Superior Tribunal ele Justiça elo Paraná, ele 
23 ele Agosto de 1892 e lO de Janeiro de 1893.) (209) 

govm·nados e di1·igiclo~ pelos sacerdotes reitores, sob a immedia
ta auctoridade e ÜlSJl C'cção elos Bispos. 

O facto ela subordinação dos reitores aos Prelados Diocesanos 
não ser ve ele argumento para que não sejam ell es os r epr esentan
tes elos seminarios, elle;; qMe o seio pelo cwto da hmdação e pela 
lei. 

Para constituir as pessoas jurídica não basta o accordo de 
muitos il1clivicluos ou a vontade elo fundador na fundação, é pre
ciso aü1da a auctorização do poder supremo do Estado, o r eco
nhecimento pelas leis civis e não pelas leis canonicas ; só aq uellas 
é que póclem, no paiz, cr ear artifi cialmen te as pessoas jurídicas, 
conferindo certa e determinada capacidade jurídica; e, como ser es 
ficticios e abstractos, não podendo agir por si, é pr eciso que . se 
encarnem para negociar, contractar e litigar em um ser physrco 
que lhe serve de mandatario, sendo a presença deste o comple
mento natm·al e necessario da wliversitas ou fundação. 

As pessoas jurídicas existem por CI'eação do E stado (Nação), 
e os r epre. cmtantes dellas são Cl·eados ou pela lei ou acto da fun
dação, apprnvado pelo poder publico. 

Os bens dos institutos catholicos não pertencem aos Bispos, 
nem a essa associação ideal derramada em todo o orbe; mas a 
cada estabelecimentq religioso con iderado em si mesmo como 
ser distincto; () sujeito dos bens do Seminario Episcopal, segun
do a eschola que detern:Una o suj eito pelo escopo ou fün da fun
dação, é o ser abstracto : in trucção elo clero. (Savigny, Direito 
Romano, vol. II, pag. 237 nóta b, cap. II, § LXXXVI). 

O fundador do Seminario é o Bi po e sempre o Bispo, e o 
representante é o Reitor e sempre o Reitor, já pelo acto da fun
dação cr·eado o representante desta e já pela lei civil mauda~do 
confia.r o governo e direcção dos seminarios aos r eitor es, sob a Im-
mediata auctoridade e inspecção elos Bispos. . 

Ao nosso voto temos ele accre centar que, tmlto da auctonda
cle dos Bispos não se deve tirar argumento para que sejam elles os 
representantes dos semmarios, que na Italia, Cesare Olmo citado 
o diz: -Os Bispos não representam as parochias nos litigios em 
que ellas são interessadas e sim os Parochos (n. lOS, pags. 184 c 
105), e nem representam os Cabidos, que lhes são su bor dinados 
nas acções sobre os bens, cuja acltninistração a esses é confiada. 

(200) Cesare Olmo, na sua obra •Direito Ecclesia tico vi
gente na Italia•, diz que : o Bispo não tem acção para estar em 
juizo representando os mteresses e clll·eitos da parochia, mas sim 
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CAPITULO XXXVIII 

IRMANDADES, CONFRARIAS, ORDENS TERCEJ• 
RAS E MISERICORDIAS 

§ 507 

Cessou a competencia que tinham os J u1zes prove
dores de capellas para to mar contas annualmente ás ir
mandades, confrarias, ordens terceira.s, albergarias, h os 
pitaes, misericordias e quaesquer estabelecimentos pios 
e associações religiosas, sendo já outr'ora incompetentes 
para tomada de contas ás ordens regulares e claustraes. 

§ 50R 
Prestam actualmente os directores e admini"strado

res das associações relig iosas contas annualmente aos 
seus membros, em Assem bléa Geral; e, si elles no refe
rido prazo ou prazo determinado nos estatutos ou com
promissos, não prestarem contas, poJ.erão ser citados por 
qualquer membro para as prestarem em juizo, no fôro 
commum Arts. 7.0

, n . 3.•, e 8.• da Lei n. 173 de 1893. (210) 

o parocho, pois a parochia é um ente autonomo e o parocho tem 
acção civil para remover os obstaculos ao exercício do culto e 
á posse dos bens, e elle recebe as doações feitas á Egreja (n. 108, 
pags. 184 e 185). 

O Cabido, diz elle, posto que subordinado ao Bispo, é admi
nistrador e gestor dos bens capitulares e representante (pag. 185). 

Assim, nas causas a que se refere o texto foi julgado o paro
cho parte legi tima para mover acção sobre administração, goso, 
posse, propriedade de cemiterios; sobre ten enos do patrimouio 
de suas egrejas, sobre o pedido ele restituição de seus templos e 
outras acções elo fôro temporal, inter essando aos direitos das 
parochias. . 

O Tribunal ele Justiça do Estado tem julgado causas propos tas 
pelos parochos, r elativamente aos bens de suas egr ejas, cujas posse 
e propriedade têm sido contestadas pelas camaras municipaes, e 
foi julgada a causa da Irmandade ele Santa Ephigenia e Santo 
Elesbão, tendo como reu o vigario da Parochia ele Santa Ephi-
genia r epresentando esta. . 

(210) Trancrevemos o .A.ccordão elo Tribunal de Justiça do Estado 
na carta testemunhavel entre partes, a Irmandade de Santa Ephi
genia e Santo Elesbão e Conego José ele Camargo Barros, que se 
vê na Revista Mensal das Decisões, vol. III, Maio de 1896, pags. 
235 a 236, r ep roduzindo a summa da decisão e verbo ad verbum 
esta. 
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1.° Foram ele tal modo cerceadas as at
tl~buições elos juL~es de capella s que hoje 
nao conhecem elles nem elas contas elas ir-
mandades. . 

2.0 Taes contas são prestadas no juizo 
?ommun1 quando pedidas judicialmente pelas 
1rmandades aos seus mandatarios, que se re
cusam dal-as amigavelmente. 

3.0 Assim o juiz ele capellas não tem com
petencia para resolver sobre qualquer injus
tiça de que se queixem as irmandades, pelo 
que, 

4.0 Não pócle elle reparar mesmo um gra
vame que commetteu quando subsistia sua 
competencia para o acto em cuja pratica deu
se a lesão elo direito, assim, 

õ." Si. não restituiu o titulo compromis
sal ele uma irmandade, que recebera por oc
caslao da tomada ele contas, e o entregára a 
terceiro, não pôde mais revogar esse seu acto, 
para pôr as cousas no estado anterior. . 

o.0 O meio hoje é a parte queixar-se do es
bulho judicial no juizo commum, q Lle é o 
juizo possessorio. 

7.0 Da decisão que nega aggravo cabe 
carta testemunbavel. 

8.0 Na mesma occasião em que se dá pro
vimento á carta testemunhavel é curiavel já 
resolver sobre a decisão aggravada; e 

!:l.0 Si a decisão é sobre competencia, jul
gar ou não o juiz competente. 

CARTA TESTEMUNRAVEL 

N. ~0 - CAPITAL 

A b·mandade ele Snnta Ephigenia e Santo Elesbão. 
Conego José de Camct1-go Bctrros. 

Accordão em rrribunal, vistos, r elatados e discutidos estes 
autos de carta. testemunhavel, tirada pela Irmandade de Santa 
Ephigenia e Santo Elesbão, em virtude do despacho do Juiz da 
Provedoria desta Capital- negando aggravo do seu despacho pro
ferido, julgando-se incompetente para deferir a entrega de seu 
compromisso, papeis e livros mandados entregar ao Çonego ho
uorario Reverendíssimo Padre José ele Camargo Barros, em data 
ele 28 c1 e Janeiro ele 1890, como se vê do reei bo á fl. l!:l a fl. 20, 
dar, como dão, provimimto á mesma carta, pois do despacho pro
ferido sobre materia de competencia cabe aggravo, em face do 
artigos 15, § 1.0 , elo Decreto 14,3, de 1õ ele Março ele 1842, e 6ü9, § 
1.0 , Llo Decreto n. 737, ele 2õ ele Novembro de 1850; e, sendo caso 
de aggravo, tomam desde já conhecimento desse recurso e negam 
provimento ao mesmo, sustentando, como sustentam, o despacho 
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§ 509 

Os clirectores ou administradores serão solidariamen
te responsaveis para com a associação e os t erceiros pre
judicados pelas infracções elos estatutos ou por excesso 
ele mandato. 

Nestes casos, a associação será responsavel para com 
terceiros, si tiver proveito elo acto ou si approval-o pos
teriormo:n te. 

§ 510 

Dissolvida ou extincta a associação e liquidado o 
passivo, o saldo será partilhado entre os membros exis
tentes ao tempo da dissolução, salvo si os estatuto.s pres
creverem ou a Assembléa f1·eral houver resolvido, antes 
da dissolução, q uc o saldo seja transferido a algum es
tabelecimento publico ou a associação nacional que pro
mova fins ident icos ou analogos. 

Verificando-se o caso de perder a associação todos 
os seus membros, os bens dos associados comideram-se 
vag·os e passarão a pertencer á União. 

§ 511 

Associações relig iosas -devem registrar seus estatutos 
e compromissos para terem personalidade jurídica, na 
fórma da lei n. 173, de lO de Novembro ele 1893. 

aO'oTavado, porquanto quei.xanclo-se a aggravante de ter sido cle
s~possacla violentamente ele seu compromisso, titulo institucional e 
livros que elevem permanecer sob a sua Ross o.u c~ e .seus orgams 
le o·itimos r epresentantes de sua personalidade JUrldlca, tratanclo
se"'ele um esbulho, é caso para recorrer ao juiz commmn e não 
ao da Provedoria, ele jurisdicção stTicta 1:mpTorogavel, não tendo 
competencia para conhecer da questão de J'ôro commum, mor
mente hoje em que as irmandades, regularmente constituídas com 
os seu s estatutos registrados na fórrna ela Lei n. 173, ele ' 1893 
pr estando seu directorio as con tas a seus irm ãos em Assernblé~ 
Geral, no caso ele recusa de prestação das mesmas contas, devem 
recorrer ao juizo civil commurn , tendo cessado a interferencia do 
juizo el e capellas, na to mada das ditas contas e mais interferencias 
que tinha outr'ora nas irmandades. 

E assim cleddinclo, condenmam a appellante nas custas. 
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§ 512 

As associações religiosas não dependem da auctori
dade ecclesiastica quanto a presiação de contas de seu 
patrimonio ; taes contas prestam a seus membras em As
sembléa Geral, por seus directores ou administradores, 
podendo ser estes chamados a juizo para prestação de 
contas, caso se recusem prestai-as no prazo devido. (211) 

S. Paulo, ti ele Maio ele 1896.- Souza Limct, presidente.- Pi
nhei?·o Lima.- M. de Godoy.- M. Cesm·. - Vi?·gilio Canloso.-Del
gado.- B?·oté?·o. -Canuto SaTaiva 

(211) Todas as disposições citadas são da Lei n. 173, 10 de 
10 de Setembro de 1893. Vide pag. 518. 

As associações religiosas estão restituídas ao direito commum, 
com liberdade plena de associação, de disposição e administração 
ele bens, retirada toda protecção official, ingerencia e fiscalização 
do juizo especial da provedmia de capellas que tomava contas e 
tinha peculiares e privativas attribuições. 

Todas essas associações são consideradas particulares pelo 
Decreto de 7 de .Janeiro de 1890. 

A interferencia do juizo de capellas resultava da po13ição pri 
vilegiada em que estava a Religião ·catholica em relação aoEstado. 

Não prevalecem mais as disposições legaes referentes á to
mada de contas no juizo de capellas, não podendo esse juizo in
gerir-se na administracão. aproveitamento e arrendamento dos 
bens; só póde, actualmente, o juizo commum tomar contas no 
caso previsto na Lei n. 173, de 1893, quando os representantes 
das associações religiosas não prestarem contas em assembléa de 
seus membros, omissos no cumprimento de seus deveres, ou por 
dólo ou fraude. (Vide Direito, vol. 53, Accordão da Relação do 
Recife, de 10 de Setembro de 1893, pag. 391; A viso do Ministerio 
dos Negocias do Interior, de 22 de Agosto de 1891, r elativamente 
á Capella de Bom Jesus do Pirapora, desta capital ; A viso de 29 
de Novembro de 1890, no Diario Official de 9 de Dezembro do mes-
mo anno.) · 

Extincta a jurisdicção do juizo de capellas para a tomada 
de contas ás irmandades, confrarias, misericordias, hospitaes e 
outras associaçõees ou institutos religiosos, auctorizadas as asso
ciações a constituírem-se e viverem collectivamente sem inter
venção do poder publico, c sendo-lhes reconhecida a persona
lidade jurídica para adquirir bens e os administrarem, só sub
siste a tomada de contas no juizo commum, nos termos dos arti
gos 7.0 , § 3.0 , e 8.0, da Lei n. 173, de 10 de Setembro de 1893. 

Os Bispos, feita a separação da Egreja do Estado, pretende
ram chamar a contas taes associações; assim mandou o Conde de 
Santo Agostinho intimai-as para prestação de contas, nomeando 
uma commissão de tomada de contas e involvendo-se na eleicão 
de irmandades, proferindo sentença annullando-as. 

A irmandade do Santíssimo Sacramento da Candelaria, inti
mada, recusou-se a presta1· contas. 

Reproduzimos esses actos em seguida : 
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«Extn. sr. provedor ela Irmandade do Santissimo Sacramento 
da Candelaria. 

«Communico a V. Exc. que o Exm. Sr. Bispo Diocesano, D. 
José Pereira da Silva Barros, me manda intimar essa veneranda 
corporação religiosa a prestar suas contas perante o juiz commis
sionado para este fim, l\'Ionsenltor Peixoto de Abreu Lima, o que 
cumpro por este intermedio, satisfazendo assim as ordens do meu 
prelado. 

«Deus guarde a V. Exc. Exm. Sr. provedor da Irmandade do 
Santíssimo Sacramento da Candelaria. 

«Consistorio da Matriz da Candelaria, 11 de Fevereiro de 1892. 
- 0 vigario, Conego José Gtn·gel do Ama1·al Bm·bosa ». 

PETIÇÃO DO SR. BISPO 

Illm. Exm. e Revel . Sr. Bispo Diocesano. 
Diz o provedor da Veneravel Irmandade do Santíssimo Sacra

mento da Candelaria que, em sua pessoa, o Revm. conego viga
rio desta Matriz intimou, por carta de 11 de Fevereiro do cor
rente anno, a dita Irmandade, como corporação religiosa, a pres
tar suas contas perante o Revel. monsenhor Peixoto de Abreu 
Lima, para es te fim commissionado : accrescentando que assim 
procedendo, satisfaria ás ordens de V. Exc. Revm. 

O supplicante, ponderando bem o que se contem na referida 
carta intimatoria, na sua pessoal responsabilidade em assumpto 
tão grave e no respeito que deve á suprema auctoridade dioce
sana, resolveu, depois de ouvir pessoas doutas e piedosas, vir 
com o mais profundo acatamento e plena confiança no desempe
nho dos deverei" ele seu cargo, solicitar, como solicita, audiencia 
de V. Exc. e pedir venia. para expõr as duvidas suscitadas por 
aquella intimação, não só em relação á competencia, como sobre 
sua execução. 

A carta do Revm. vigario estabelece para esta Veneravel Ir
mandade um regimen novo e a que nunca esteve sujeita. 

Esta só cir cumstancia seria su.fficiente, para promover con
testações e divergencias entre os Irmãos encarregados da admi
nistração, si o supplicante logo que recebeu lhes apresen tasse 
aquella carta. Não se passa de um regimen immemorial e não 
interrompido para outro, sem um acto emanado do poder com
petente. A carta do Revm. vigario, não se r eferindo aos motivos 
em que se funda a ordem em que, elle em nome ela veneravel 
auctoridade de V, Exc. Revm. me communica, penso que sem te
meridade posso attribuil-a ao principio da separação da Egreja e 
do Estado, estabelecida na recente Constituição Politica de 24 de 
Fevereiro do anno passado. 

Mas, por desistir o Estado de relações de dependencia ou al
liança com qualquer culto ou egreja não r enunciou a jurisdic
ção temporal nos negocios que directa ou indirectamente se vin
culasse ás corporações religiosas, antes, expressamente a reser
vou como propria e inalienavel, no ar t. 4.0 do Decreto n. 1.030 de 
14 de Novembro de 1890: ibi •Toda c~ j U?·isdicção emana da' so
be?'etnic~ tempo'ral. O exm·cicio da j ustiça ecclesiastica em mate?'iet 
temp01·al, inclusive da de casamentos e es1Jonsaes, não tem sanc
ção civil.• 
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Tr atando-se de estabelecer as competencias dos novos jui zos 
e tTibunaes, foi estabelecido no mesmo decreto. « Cessct to ela a in
tm·vençcio official na aclmin·istntção econornica e tomacla ele con
tas elas Ct,Ssocictçôes e co1pontçõe$ 1·el·igioscts, sem }J1'ovocaçcio elos 
inie1·e.sssados ou do m ·in·istm·io zntblico. 

Art. 50, § 4·.0 B dó citado decreto. 
Assim, a nova organização substituio a jurisclicção primitiva 

elo J uizo ele Capellas, onde as corporacões re ligiosas •·u de mão
morta prestavam, annualmente, as suas contas, pela j urisclicção 
ordinaria, mas não as desaforou ela competencia civi l, entregando
as á ecclesiastica. 

A inspecção elo Estado na administração desta especie de pes
soas jurídicas não foi suppi'imida, antes acautelada pela immi
nente acção do ministel'lo publico, como os direitos de seus mem
bros, pelos processos conhecidos e em todo o telJlpo empx·egados. 

Nestas COlldicões, a iutimacão recebida vem suscitar confli
ctos, cujos desenlaces serão, fatalmente, desfavoraveis á auctoricla
de ecclesiastica, sem q a e lhe possa valer a obediencia voluntaria, 
que não hesitam prestar aquelles que, sobretudo, desejam ver 
respeitada e a atada a auctoridade ela Egreja. Não cli::;punclo de 
meios de execação, pt·ivaclo de saucção civi l, o exercício da ju
r isdicçíi.o ecclcs iastica na tomada de co utas seria vão e i lJ uSQ I"io. 
Alguns membros da Irmanrlftde, ou ainda um só e divergente pro
vocaria a j urisclicção civil sobre contas já tomadas e approvadas 
ou glosadas pelo commissario, nomeado por V. Exc. Revm., e as 
sujei taria ao exame e julgamento da auctoridade c i vil. · 

Qual 'elas duas decisões prevaleceria, a do commissar io eccle
siastico ou a do juiz ordinario? 

Sem duvida que a deste, dispondo, como dispõe, dos rec m·sos 
coercitivos e de todos os meios ele execucão. 

Não seria mal uni co ver postergada · a auctoridade do Ord i
nario; a elle se ajuntaria o não menos fanesto elas lutas intesti
nas que taes conflictos accenderião no seio das Irmandades, sem 
proveito da admini~,tração e com lastimavel prej tüzo da sua uni
dade e harmonia. 

Parece, Exm. Sr., que nem o direito vigente, nem o antigo 
facilitam a mudança de regimeu, como se contetn na carta elo 
R.evm. vigario, e nestas circumstancias, a solução das élifficulda
cles viria de uma concordata que a Santa Sé aju stasse com o Go
verno, definindo, claramente, as competencias dos dous poderes 
e prevenindo confJictos. 

No que pertence, porém, ao espil.'itaa l e cousas divinas, eu, 
como toda a IrJIIandade do Santíssimo Sacramento da Candelaria, 
creio poder assegurar com fümeza, prestamos nossa cordial obe
diencia e fidelidade ás ordens c mandamentos de V. Exc. Revm . 
e desejamos merecer a Sua Visita ou de commissarios seus, por
que, sobre tudo, tem mostrado a Veneravel IrmallClade, do que é 
testemunho e será por seculos acliapte, o seu magestoso templo, 
o maior ela cidade e se1:n egual na America, o empenho de sus
tentar com brilho o culto divino. 

Devotada tambem á caridade christã, a Irmandade tem a seu: 
cargo o Hospital elos Lazaros, a mais eclifieante elas nossas insti
tuições du amor ao proximo, a ella confiada por um dos venera
Aeis antecessores de V. Exc. Rev. 
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Reverente, recorre o supplícante, como provedor da ll·man
dade do Santíssimo Sacramento ela Candelaria, para a justiça e 
magnanimidade de V. Exc. Rcvm. e, attentas as razões expostas, 
implora a graça de mandar sobl'estar na intimação feita em nome 
de V. Exc. Revrn. pelo Revm. vigario da matriz da Candelaria, o 
que com a maior confiança espera merecer da sabedoria e bon
dade elo venerando Bispo, com que a Divina Pl'ovidencia dotou a 
Diocese ele S. Sebastião elo Rio ele Janeiro, sempre fiel e obedien
te aos seus prelados. 

Rio de Janeiro, 25 de .M:arço ele 1891.- Antonio Ga1·los da Si l1Ja 
Braga, provedor, 

RESPOSTA DO SR. BISPO 

Illm. Sr. provedor ela Irmandade ela Canclelal'ia.- Ficamos ele 
posse elo officio ele V. S., no q ual expõe as duvidas em que está 
r elativamente ao dever de prestarem as it·nutndacles contas ele 
sua administração ao poder ecclesiastico. 

Posto que não procedam os argumentos com que V. S. pro
cura sustentar a ise11ção cl::ts irmandade elo dever imposto pela 
lei ecclesiastica geral, comtuclo não julgamos opportltno entrar 
agora na apreciação deUes, pois havemos de ter occasião de cs
clareceJ· convenientemente as as ociações r elig iosas, e, estamos 
certos, ellas todas se háo de convencer de estal'mos ex ig indo o 
que devem cumprir . 

Agradecemos a manifestação de cons ideração e r espe ito que 
tr ibuta á Auctoricladc Diocesana, nem OLLtra cOLlSa esperamos de 
todos os membros ela Irmandade ela Candelar ia. 

Deus Guarde a V. S.-Rio, 11 ele Abril ele 1892.- tJosé, Bi. po 
elo Rio de Janeiro. 

!Um. Sr, Antonio Carlos da Silva Braga, provedor da Irman
dade do Santíssimo Sacramento da Candelaria. 

O Exm. Bispo, em Pastoral ele 12 de Maio ele J802, chamou 
os sodalirios r elig iosos á prestação ele contas, encontrando resis
encia, como se vê elo orficio adiante transcripto. 

SODALICIOS RELIGIOSOS 

Ao Monsenhor Pedro Peixoto de Abreu e Lima dirigiu o Sr . 
Bispo Diocesano o seguinte officio: 

•Tendo-se f indado o prazo marcado em nossa Pastoral ele 12 
de Maio elo corrente anno, para virem os sodalicios relig iosos 
desta capital e Estado do Rio ele Janeit·o prestat· contas da ad
ministração elos bens ecclesiasticos que parão em seu poder, te
mos por finda, nesta parte, a delegação que demos a V. S. Revm. 
para essa tomada ele con tas. 

Quanto aos soclalicios existentes nos Estados do Espírito 
Santo e Santa Catharin::t, a sua jurisclicção continuará em vigor 
até o fim elo prazo, isto é, até 12 ele Novembro des te anuo. 

V. S. Revm, nos enviará todos os papeis r eferentes aos soda
licios existentes nesta capital e no Estado elo Rio, e bem assim 
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uma lista dos que prestaram con tas e dos que a não prestaram, 
afim de que, com perfeito conJ1 1Wimento d cau a, possamos cum
prir a promcc;sa que fi zemos ew nossa dita Pastoral, de referir á 
Santa Sé os factos e receber os seus conselhos de sabedoria, em 
rela~ã0 ao gravíssimo assumpto ele se reputarem alguns sodali
cios soberanos e independentes na gestão de bens ecclesiasticos 
que cahirão em poder de seus membros actuaes, pelo facto do 
alistamento em associações preexistentes e, para acquisição de 
cujos bens, não concorreram ele nenhum modo. 

D. G. a V. S. Revm. - Rio de Janeiro.- t José, Bisp<• do Rio 
de Janeiro. 

O Bispo, na sua Pastoral, procurou basear o direito de exi
exigencia de contas referindo-se ao Concilio de Trento, na sessão 
27, cap. 9.o, de Reform., que diz o 'seguinte : 

«Os administradores, tanto ecclesiasticos como seculares, de 
Fabrica de qualquer egreja, ainda Cathedral. e dos hospitaes, 
confraternidades, das esmolas dos montes de piedade, e quaes
quer Jogares pios, estejam obrigados em cada anno a dar con
tas ao Ordinario da sua administração, tirados quaesquer cos
tumes e privilegias em contrario; salvo se no estabelecimento e 
regulamento de alguma egreja se ordenou em termos expressos, 
o contrario. E se por costume, ou privilegio, ou regulamento 
do logar se houver de dar contas a outros deputados para isto 
neste numero entrará tambem o Bispo; de outro modo as qui
tações que se derem aos ditos administradores serão nullas.» 

Aos Prelados Diocesanos, no antigo regimen nunca foi reco
nhecido esse direito de tomar contas ás Irmandades, Confrarias, 
Misericordias, Ordens Terceiras e Hospitaes. (Provs. de 20 d.e Ja
neiro de 1740, de 5 ele Feveiriro e 16 de Julho de 1712. Repert. 
Fern. Thomaz- verb. visitctdo1·es.) Si a auctoridade ecclesiastica 
se intromettia na tomada de contas, objecto puramente temporal, 
era caso de recurso á corôa, visto que dava-se o facto ele usur
pação de jurisdicção e poder temporal. (Guerr., Trat 4, cap. 4·o, 
liv. 1.0 , ns. 39 e seguintes; art. 1.0 , § 1.0 , do Decreto de 28 de Março 
de 1857.) ·~ 

Aos Bispos pertencia e pertence ainda regular, dentro dos tem· 
plos, o que fosse relativo ao culto Divino, tendo na parte espiritual 
ingerencia nas irmandades e confrarias, sujeitas estas á visita espi
ritual quanto á decencia do culto e naquillo que é puramente espi
ritual. (Decr. ele 15 de Fevereiro e Alvará de 9 ele Março de 1643; 
Borges Carneiro, vol. 1.0 , tit. ti.0 , tomo L0 , n. 17; Guerr. citado, li v. 
I, cap. IV.) 

Não tinha tambem a auctoriclade ecclesiastica intervenção nas 
eleições das irmandades, conft·arias, erdens terceiras. por ser ob
jecto secular (Provs. de 14 ele Maio de 1770 e 16 de Maio de 1715; 
Fern. Thomaz, verb. : iTrnandttde e p1·ovedo1·), e a intervenção 
nas eleições era caso ele recurso á corôa (Lobão, vol. 2.0 , Segun
das Linhas Civis, secção 4.'', tit. 7.0 , n, li7; Guerr., Trat. 4.0 , li v. L0

, 

cap. 4.0 , ns. 15, 39 e 41 ; art. 1.0, n. 1.0, do Decreto de 28 de Março 
ele 1857). 

Julgamos que, decretada a separação da Egreja e do Estado, 
abolido o recurso á corôa e tendo cessado a depenélencia da Egreja 
do Estado, as irmandades, confrarias e associações religiosas conti· 
nuam a ser tambem sociedades civis relativamente a materia tem
poral; embora tenha cessado esse juizo especial da provedoria 



-- 555 -

na tomada de con tas, essa materia não reverteu aos Bispos e 
por lei está r egulada; prestam as irmandades e associações re
ligiosas contas a seus membros, em assem bléa geral, podendo ir 
a juizo commum por motivo desse dever imposto aos seus admi
nistradores e directores, e não podendo em materia temporal li
bertar-se da acção da auctoridade civil, relativamente ao direito 
commum regendo as relaçôes patrimoniaes, excluída somente a 
intervenção do Estado em materia espiritual. 

'fornada de contas e eleições são materia puramente temporal, 
objecto dos compromissos e das leis organicas das irmandades. 

Publicamos o seguinte acto episcopal, annullatorio de uma 
eleição feita pela irmandade do Divino Espírito Santo do Rio de 
Janeiro: 

IRMANDADE DO ESPIRI'l'O-SANTO 

«Aos que a presente portaria virem paz, benção e salvação 
em Nosso Senhor Jesus Christo. 

Tomando conhecimento não só da representação que me foi 
dirigida por diversos membros da Irmandade do Divino Espíri
to Santo da matriz deste mesmo titulo, desta cidade do Rio de 
Janeiro, na qual reclamam contra o facto de não ter a mesa ad
ministrativa do anuo compromjssal findo dado posse á nova mesa 
eleita para o anuo corrente, como tambem das razões allegadas 
pelo juiz interino daquella mesa; 

Considerando que a validade ou nullidade das eleições feitas 
pelas corporações religiosas devem ser julgadas pelas suas leis 
organicas devidamente approvadas; 

Considerando que da lei organica da irmandade alludida 
consta que são nullos todos os actos emanados de qualquer reu
nião da Mesa administrativa, em que não estejam presentes treze 
de seus membros, inclusive os irmãos juiz, secretario, thesoureiro 
e procurador, ou seus legítimos substitutos, convocados por or
dem da Mesa, bem como de qualquer reun ião ele Mesa conjuncta 
em que não se achem presentes á Mesa administrativa nas con
dições acima, que as substituições nos casos ele morte de alg-um 
dos mesarios ha de ser feita pelo immediato em votos.- Art. 19, 
§§ 1.0 e 2.0

1 e art. 62, § 2.0 ; 

Considerando que a acta da eleição da Mesa administrativa 
do anuo findo consta que o immediato em votos ao juiz é o Dr. 
Domingos Jacy Monteiro; 

Considerando que não obstante essas terminantes disposições 
do compromisso, a Mesa administrativa que tomou parte na Mesa 
eleitoral foi presidida pelo secretario irmão Julio Cesar de. Oli
veira, o qual só poderia substituir ao respectivo juiz nas faltas 
ordinarias, como é expresso no art. 63, mas nunca nas definiti
vas, como é no caso de morte ; 

Considerando que falleceu o juiz da dita Irmandade antes da 
respectiva eleição, e que por força dos artigos citados, são nullos 
todos actos emanados das Mesas conjunctas, formadas com a Mesa 
administTativa presidida pelo secretario e não pelo immediato em 
votos ao juiz falleciclo, como effectivamente succecleu na organi
zação ela Mesa eleitoral ultima que teve logar em 28 de lVIaio do 
corrente; 
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§ 513 

Os co mpromissos elas irmandades, confrarias e ordens 
terceiras estão s uj e itos á approvação dos Bispos na parte 
espiritual ; não cabcmlo mais ao Governo intervi~' na 
approvação elos compromis. os dessas associações relig io
sas. (Avi sos de 13 ele Março e 22 de Agosto de 181:ll.) (212) 

Con si lm·ando que embora os reclamantes inquinem de nuJla 
e adrede pr epar ada a neta que nos Ioi apr esen tada, este fac to, 
ainda quando seja ver dadeiro, não colh e em favor ela validade da 
eleição feita, por quan to a falta de im mediato em votos, com o al
legam, deveri a determin ar r ecur so ao P relado Diocesano, para 
providenciar sobr e caso imprevi sto na lei orgarucn, mas não p o
deria nunca dar competcncia ao secretario contra disposição ex
pressa do compr omisso q ue permi tte-lhe substituir ao respectivo 
juiz ' só exclusivamente nas faJtas orclinarias, ma s nunca nas de· 
flnltivas, como no caso ele morte. · 

Con!=:ider:mclo finalmente que a mesa elo anuo compromissal 
findo não deve continuar na administração dos negocias da Ir
mmlcl ade, por lh e ser isso vedado pelo r especti vo compromisso, 
no art. Hl, § 3.": 

Declaramo nulla e c1 nenhuru cffeito a eleição q ue fez aos 
28 de Maio do corrente anuo a Irmanda<ic do Di vi no Espírito 
Santo da matriz deste mesmo titulo, desta cidade do Rio ele Ja
neir o, e, para não ficar este sodalicio acep l1alo, nomeamos para 
administral-o em commissiio os Srs. Dr. Fernando Fr ancisco da 
Cos ta Ferra z, como presidente; Antonio Carvalho ele Brito, Cesa
rio Augu sto da Veiga Cabral e Abel J oaquim da Silva, servindo 
um ele secretario, á escolha do pr esiden te, e F rancisco Antonio 
ele Souza Campos, como thesoureiro. 

Esta com missão admini stra:rá 1 odos os neg:ocios da Irmandade, 
com poderes de r:qesa regeclora durante tres mezes, a contar desta 
data, dentro dos quaes procederá á nova eleição, sob a pr esiden
cia do r espectivo parocho e na fór ma do co mpromi sso, quanto 
fôr compatível com esta nossa resolução, e .feita a eleição virá a 
acta ao nosso conhecimento, afim de delibera rmos sobre a posse 
da mesa eleita. 

O Revel. escri vão da Camara Eccles iastica r emetta cópia des ta 
p ortaria ao muito Revel. par ocho, para quo a notif ique aos innãos 
nomeados em commissão, e av isada a mesa regeclora el o anno 
compromi ssal findo, os empossc da administração, lavrando desta 
posse ter mo no li vr o das actas de eleições, o que mandam os e 
determinamos, em v irtude ela juri sdicção que temos sobre o di to 
sodalicio r elig ioso. 

Dado nes ta cidade de S. Sebastião elo Ri.o de Janeiro, sob o 
nosso sig nal e sello ele nossa cl1ancellaria, ao 1.0 ele Outubro de 
1892.- j" J osé, Bispo elo R io de J aneiro. _ 

(212) Os compr omissos, os es tatutos das confr arias, irman
dades e o1·lcn. ter ceiras er am approvados primeiramente na parte 
espiri tual pelos Ordinarios, ou quem os repr esentava. (Cons tit. 
Quaecumque ele lü de Dezembro de JüO.J., do S. S. Papa Clemente 
VIII; Const. do Ar cebi spado da Bahia, li v. IV, tiL LX, § 67 ; Lei 
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de 22 de Setembro ele 1828 ; arts. 2.o, § 11, e :33 do Decreto n . 2711. 
ele l!l de Dezembro de l S!iO.) 
. Approvados os compromisso-s e estatutos na parte espiritual, 

deviam ser na parte temporal ~provados por carta pelo Ministro 
elo Imperio 11a Côrte, pelos p1·esiclente: nas Provi ncias. (Lei le 22 
ele Setembro de 1828 ; Lei de 12 de Ago. to de lltl-1, art. 10, § 10; 
Lei n. 108~, de 22 ele Agosto de I SüO, art. :.. .", § 1." ; Decreto Jl. 208G, 
ele 10 de Novembro, art. 4.0 , e Decreto n. ;2"/ JJ, n1·ts. 27 e ::l::l, ele 19 
ele Dezembro elo mesmo anuo.) 

Depois ele approvaclos el'am registrados no Cartorio da P ro
vedoria e publicados na imprensa. (Art. 33, § 2.", do Decreto cita
do, n. 2711, ele 1860.) 

Eram apresen tados nos actos ele correição e pres tação de con
tas. Não podiam ser alterados sem concmso elos clous poderes 
civil e eccles iasiico, e sem propof.ita elas irmandades. (Aviso n. 22, 
ele 15 de Janeiro de 1867 ; Resolução de Consulta do Conselho de 
Estado, de 18 ele Dezembr o de l8G6; art. 33 do Decreto n. 27 Jl, 
ele J8ü0; Accordãos ela Relação do Rio, de 21 de Fevereiro, '24 ele 
Março e 1.0 ele Julho ele 1874 ; Resoluçã:o ele consulta elo Conselho 
ele Estado el e 23 ele J\'laio ele 1 73.) 

Actualmente, as associações religiosas para terem e:;...istencia 
legal, per sonalidade jurielica, devem inscrever cus esta tutos ou 
compromissos no r egistro civil a cargo elo official elo r egistro ele 
hypothecas e apenas dependem seus compromisso· la app t·ova'}ão 
elos Bispos na parte espiri tual. (Direito, vol. Gfi, n. -1, pag. fi~?; Lei 
n. 173, de 10 Setembro ele 1893.) 

A falta de approvação elos esta t1.ltos ou compro lllissos, pelo 
Gover·n o, não importa que taes associações religiosas. tenrlo in
t'u'itos taml!eru temporaes, uão J:iquem su bordinadas ás leis civi s 
c ao poder judiciario nas suas controver sias e litígios temporaes, 
pois só é excluicl a a intervenção do poder civil no que fôr mate
ria espiritual ou religiosa e aquella ingerencia na administração 
ele seus bens e tomada ele contas, incum biela ao juiz especia l ela 
provedoria e jui~ de direito em co rreiyão, intervindo estes juizes 
na arrecadação, aproveitamento c arrendam ento elos bens, e que po-

. eliam r eformar os accor elãos e deliberações prej ucliciaes, ammlJar 
contractos lesivos e nullos e providenciar sobre a annullaçãu clel
les. (Orcl., liv. 1.0 , tit. (i~, §§ o2, U3 e G4 elo art. 46 do Decreto n. 834, 
de 2 de Outtlbro ele 1851.) 

Os clirectores, syndicos, admiuistr}tdol'es ele sociedade, cong l'e
gação e irmandade, que estiver em auctorizados a representai-as 
na conformidade ele seus estaiutos e compromissos, podem passar 
instrumento particula1· de procuração de proprio punho para os 
actos jmiclicos e extrajudiciaes (Lei n . 7fl, ele ~ :l ele Agosto de H:lfl2, 
art. J .o, § 2.0 ); as que não tiverem compromi ssos registrados só 
podem constitu ir procuradores por in termecl io dos tabelliií eR (Orcls. 
ns. :.53, de JJ. ele Dezembro ele l SJ.!.J , :2~1-, de 8 de Outubro ele 1851 ). 

As miseri corclias não eram isentas el e prestação annu::~l le 
contas perante os juizes de capell 2.s (Alvará tle (i de Dez em !Jro de 
1003; P rovisões de 30 ele Outubro cb 18 1-J. e lle 20 ele Fevereiro de 
1820); excep tuadas aguel!as que expressamente gozavam ele privi
legio proprio (Aviso ele 30 de Dezembro de J S5~ ). 

A. Santa Casa de Misericorclia do Rio de Janeir o, por privil e
gio, não prestava contas no Juizo de Capellas (Alvará ele S de Ou
tubro de 1805). Rege este importante estabelecimento pio o Regu-
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lamento de 26 de Julho de 1852 e são-lhe incorporados o Hospício 
Nacional (de Pedro II). pelo Decreto de 18 de Julho de 1841; a 
Casa de Expostos, fundada em 14 de Janeiro de 1738; ·o Recolhi
mento dos Orphams, fundado em · 15 de Outubro de 1739, em vir
tude da Lei de 5 de Setembro de 1850. F oi-lhe commettida a fun-

. dação, administração dos cemiterios publicas e serviço dos enter
ros por cincoenta annos (Decreto n. 843, de 18 Outubro de 1851). 
Assim, tambem a Santa Casa de Misericordia do Rio de Janeiro 
podia adquirir e possuir bens de raiz, pm· qualquer titulo onero
so ou gratuito, sem limitação, dispensadas as leis de amortização. 
(Lei n. 460, de 30 de Agosto ele 1847; Aviso n. 173, de 27 de Abril 
de 1863.) 

As misericordias, irmandades e confrarias não têm privilegio 
executivo para pagamento de suas dividas activas ad insta1· da 
Fazenda Nacional. (Sentença do Supremo Tribunal de Justiça em 
a Revista n. 7502, de 4 ele Outubro de 1869, em contrario a Per. e 
Souza, nóta 1051). 

Os hospitaes prestavam contas annualmente perante os juizes 
provedores de capellas. (Ord., liv. 1.0 , tit. 62, §§ 62, 63 e 64; Alv. de 
7 ele Novembro de Hill ; C. C. R. R. de 7 de Julho ele 1617 e 7 de 
Dezembro de 1624; Alvs. de 4 e 18 de Setembro de 1665, e 13 de 
Janeiro de 1615 ; C. R. de 7 Março de 1761, tit. 16, § 3.0 ; Alvs. de 
20 e 30 de Abril de 1775 e 18 de Outubro de 1806; art. 45, §§ 1, 2 e 
3 do Decreto n. 834, de 2 de Outubro de 1851.) 

Transcrevemos a seguinte consulta e parecer dado pelo distin
cto finado juri'sconsulto Doutor Aureliano Coutinho, de saudosa 
memoria. 

CONSULTA 

1--Póde o Bispo dissolver uma irmandade cliscola? 
Respondo: sim; porque as irmandades são >mjeitas á aucto

ridacle episcopal, principalrnente na parte religiosa, que é a parte 
principal, e até e~sencial, de taes sodalicios. 

A Const. 115 "1:le Clemente 8. 0- Qwecumque-cle 9 de Dezembro . 
de 160<1, depois de sujeitar á approvação dos Bispos os estatutos 
das irmandades accrescenta: QzuE nihilominus ejusdem Episcopi 
clecTetis ac mocle·rationi et C01Tectioni in omnibus semper s~tbjectce 
1·emaneant. (Ferraris, Bibl. Cctn. vbo.---Confratm·nitas- art. Lo; 
Bouix, Trat. de Episcopo, Pars. V, cap. 31). 

E assim procedendo o Bispo, dentro dos limites de sua corn
petencia canonica, não offende quaesquer direitos de irmandade 
ou seus membros; porque-q~t'i in1·e suo ~ttit~t1' neminem lmd'it; e 
os fieis que se congregaram no sodalicio espontanea e directamente 
suj eitaram-se ft a uctoridade episcopal. 

Accresce que o publico e livre exercício do culto, sem inter
venção elo poder publico, foi gar antido pelo art. 3.0 elo Decreto n. 
119 A, de 7 Janeiro ele 1890- pelo art. 72, § 3.0 , da Constit. Federal; 
pelo que será illegal qua lquer inter venção, interierencia das auc
toridades civis no sentido de invalidar o acto episcopal. E, por 
for ça do art. 10, n. 3, do Dec. n. 1?3, de 10 de Setemb t·o de 189::!, 
q uaesquer associações r eligiosas extinguem-se q uando torna-se 
impossível preencher o seu fim. Ora, o fim das irmandades é o 
exercício de obras pias sob a auctoridacle diocesana. 
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§ 514 

Compete ao Juiz Provedor de Capellas julgar os le
gados pios não cumpridos devolutas, e applical-os 1:n so
lidu1n aos hospitaes elo districto respectivo, e nos laga
res onde não houverem hospitaes, ás casas dos expostos. 

II -- Póde o Bispo alterar o compromisso de uma irmandade, 
outr'ora approvado pelo poder civil, afim de retirar á mesma ir
mandade a incumbencia, estatuída no compromisso, de adminis
trar o patrimonio de uma matriz ou capella ? 

Ainda respondo affirmativam.ente. 
Por direito canonico é expr essa a bulla Qumc~tmque supra ci

tada e lê-se em F erraris (Bibliotheaa Canon·ica, vbo- Confrcttm·
nitas- n. 6). 

Por direito civil : Desde que cessou inteiramente a possibilida
de de intervenção do poder publico (citado art. 3.0 do Dec. n. 119 A, 
ele 1 i90, e art. 72, § 3.0 , ela Constit. Federal), começou ipso facto a 
competencia exclusiva do Bispo para alterar por si só os compro
missos das irmandades. 

Não póde a irmandade oppôr ao acto episcopal a existencia 
de di1·eito adqui1·ido pelo facto da prévia approvação do poder 
civil, prestada ao compromisso, ex-vi do art. 33 do Decreto n. 2711, 
de 19 de Dezembro de 1860 e consoante á doutrina elo Av. n. 124, 
de 19 de Dezembro de 1886; porquanto: 

1.0 ) as reformas de caracter político, como aquella que separou 
a Egreja do Estado, attingem tambem os direitos adquiridos, como 
effectivamente attingirão quasi todos aquelles que tinha a Egreja 
Catholica por via de antigas concordatas e de Bulias placitadas; 

2.0 ) não se comprehende direito adquirido, nem mesmo qual
quer direito, quando ha absoluta impossibilidade de exercitai-o, 
como occorre no presente caso, em que a nova organização dos po
deres publicos e as supraditas disposições leg-aes tornam impossí
vel a intervenção de qualquer auctol'idacl e temporal na disciplina 
dos cultos e conseguintemente JJa constituição ou na refórma elos 
compromissos de associações religiosas. 

A posse, em que estava a irmandade, ele administrar a dota
ção de egrej a ou capella, tinha um caracteT de evidente precarie
dade; porque o Bispo, approvando nessa parte o compromisso, não 
demittiu de si, nem podia clemittir, seus poderes jurisdiccionaes 
sobre os bens ecclesiasticos, e apenas conferiu uma faculdade re
vogavel, por sua natureza, quando a utilidade ela egreja exigisse 
a revogação. 

Ora, a posse precaria, quando não restituída, torna-se injusta 
ou viciosct em relação á pessoa que a conferiu. Portanto, contra 
quem conferiu tal posse (e tal é o Bispo no caso em questão) não 
cabe o remedio pussessorio ele manutenção, como é corrente em 
direito e doutrína Lafayette, Di?·eito das Causas, I, § 19, n. 4, pag. (jQ_ 

Tal é o meu parecer, s. m. j. 
S. Paulo, 7 de Dezembro ele 1896. 

Dr. AuTeliano de Souzct e Oliveira Cout·inho. 
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(Ord., liv. 1.0
, tit. 62, §§ 14, 15 e 16; Leis de 15 de Março 

de 1614, 5 de Setembro ele 1786, 3 ele Novembro de 1803 
e 6 de Novem br·o de 1827, arts. 2.0 e 3.0 ; Regulamento 
ele 9 ele Maio de l 842, art. 3.0

; a rts. 34, § 4.0
, iu fine, 36 

e 44, § 9.0
, do Decreto n. 83-±, de 2 ele Outubro ele 1851.) 

§ 515 

São legados pios não cumpridos, destinados a bene
ficio dos hospitaes : 

1.0
, todas as esmolas de missas e officios; 

2.0
, todas as cl isposi.;ões deixadas pelo testador em 

peito e arbítrio uos testament.eil'os pelo bem de sua alma; 
3.0

, todas as destinadas para objectos pios e obras 
meritorias, não sendo para pessoas cleterminaclas ainda que 
seus nomes não sejam declarados, ou para alguma obra 
certa ou designada. (Ord., liv. U, t.it. 62, §§ 14 e 16; 
art. 36 elo 1)ecreto n . 834, ele 2 ele Outubro de 1851.) 

§ 516 

Nos logares em que não haviam hospitaes, ou casas 
de expostos, deviam os leg·ados pios se i' appli·~ados a bem 
das rendas elas camaras municipaes, ás quaes incumbia 
a criação clDs 1expostos, na fórma de seu 1·egimento. (Lei 
de 1.0 ele Outubro de 1828.) (213) 

(213) Na lei que organizou os municipios elo Estado ele São 
Paulo (n. lo, de 13 Je Novembro de 181.1 l) não vemos incumbida ás 
camaras municipaes a criação elos expostos; apenas a lei diz que 
poderão deliberar sobre hospitaes, serviço de soccorros aos indi
gentes CI·eação e manutenção de estabelecimentos que se desti
nem a obras pias e de caridade. Assim, podem ser applicaélos ás 
camaras municipaes com preferencla aos hospitaes e estabeleci
mentos pi"s do lagar, domicilio elo testador. 

Legado pio não cumprido-é etqztelle legado p ·io que não foi 
ownp1·ido cdé ser o tesietrnenteü·o oitculo petrct dct7' contas. (Art. 36 
do Decreto n. 8:H, ele 2 de Outubro ele 1851.) 

O Aviso de 3L ele ,Janeiro ele 1872 (no «Diar io Officiah de o ele 
Fevereiro do mesmo anuo), bem como o de HJ de Setembxo de 
189±, declararam que os lagares onde não hajam estabelecimentos 
de caridade sejam depositadas as qttantias dos legacl ·)s no depo
sito publico. 
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Vide Avisos n. 181, de 1.0 de Outubro de 1829, e n. 190, de 20 
de J ulQ.o de 1831. 

Transcrevemos os seguintes actos : 
Palacio do Governo da Província do Rio de Janeiro.- Nicthe

roy, 20 de Fevereiro de 1880.-Em solução ela duvida suscitada 
pela Camara Municipal ele lVIacahé, em oilicio de 16 elo corrente, 
declaro-lhe que, competindo ás municipalidades, pelo art. 76 da 
Lei de 1.0 de Outubro de 1828, a criação dos expostos nos Jogares 
em que não houver casa de iVIisericordia, deve a mesma camara 
mandar criar o de que trata o citado officio, fazendo a despesa 
neces:>aria pela verba- Eventuaes-, visto não haver a Lei do seu 
orçamento consignado fundos para esse fim, e pedindo ao respe
ctivo juiz de orphams a nomeação de tutor, nos termos da Ord., 
liv. 1.0 , tit. 88, e liv. 4.o, tit. 102. 

Deus guarde a V. Mcês.-Americo de M. Marcondes ele An
cl7·acle.- Srs. presidente e mais vereadores da Camara Municipal 
de l'!Iacahé. 

2.n secção. - Rio de Janeiro.-Ministerio dos Negocios da Jus-
tiça, em 6 ·de Fevereiro de 1880. · 

Illm. e Exm. Sr.-Em resposta ao officio dirigido em data de ' 
26 de Dezembro do anno findo ao Ministerio dos Negocias do 
Imperio, e sujeitó ao meu conhecimento com Aviso de 29 de Ja- -
neiro ultimo, declaro a V. Exc., para constar á Camara Municipal 
da villa do Pilar, que o legado de 2:000$000, deixado pelo Conde 
do Ipanema á Casa de Caridade da mesma villa, deverá, nos ter
mos das Leis de 6 de Novembro de 1827, arts. 2.0 e 3.0, e de Lo 
de Outubro de J828, art. 76, ser destinado á creação de uma casa 
de expostos, por não haver alli estabelecimento algum de carida- _ 
de; competindo á mesma Camara, de accôrdo com o Aviso n. 95, 
de 19 de Setembro de 1846, requerer ao juir. competente a con
versão do destino elo legado, cuja importancia será recolhida ao 
cofre da municipalidade, afim de ter a necessaria applicação. 

Deus Guarde a V. Exc.- Lafctyette Rod1·ig1tes Pm·ei7·a.- Sr . 
presidente da Província de Goyaz. 

O Aviso de 31 de Janeiro de 1872, bem como o de 19 de Se
tembro de 1846, declararam que nos Jogares onde não ha7ão esta
belecimentos de caridade, as quantias provenientes dos legados _ 
pios devem entrar nos cofres publicos em deposito e continuar 
nelles até que se apresentem as sentenças proferidas nos respecti
vos autos ele contas de testamentos nas competentes Provedorias, 
acompanhadas de deprecadas, ou nestas transcriptas para, á vista 
dellas, serem cumpridas. 

O Aviso ele 1872 não se encontra nas collecções elos Avisos 
do Governo, mas foi publicado no «Diario Official» de 6 <ile Fe: -
vereiro do mesmo anuo. 

Os legados pios devem ser applicados em beneficio dos -hos
pitaes, casas ele expostos, e camaras municipaes-do districto-, , 
e não da comarca. 

Não compete ao thesom·o, nem ás thesourarias, mas si.m aos , 
Juizes Provedores de Capellas julgar devolutos e applicados ao _ 
destino legal os legados pios não cumpridos, não podendo a ad
ministração e só o poder judiciario resolver sobre a entrega de taes . 
sommas aos hospitaes elo respectivo districto. (Aviso de 19 de Se
tembro de 1846.) 

Leis da Provedoria 36 
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CAPITULO II 

Do l'abriquciro 

Art. 3.0 São deveres do Fabriqueiro: 
1.0 Arrecadar todos os utensilios, dinheiro, esmolas, oblações 

bens e rendas das egrejas. 
§ unico. Ficam exceptuadas as caixas de esmolas, que oppot·

tunamente terão regulamento especial. 
2." Zelar ela boa admülistração elos bens e patrimonios das 

egrejas, não podendo empregar as alfaias em actos que não fo
rem religiosos, nem emprestai-as ou local-as a outras egrejas sem 
prévia licença elo parocl1o respectivo, ou da auctqridacle cliocesana, 
no caso disso ser por mais de 8 dias, confórme a Constituição do 
Arcebispado. 

3.0 Representar, requerer, reclamar perante os tribunaes, ou 
promover em juizo qualquer acção que fôr de interesse das Fa
bricas e patrimonios elas mesmas egrejas. 

4.0 Administrar e inspeccionar as obra~ das Matrizes, quando 
não ha commissão ad hoc nomeada pela auctoriclade cliocesana, e 
outras quaesquer o ras em que se despendam dinheiro sob sua 
guarda. 

5.0 Solicitar sempre licença da auctoriclade diocesana para as 
despesas que excederem a cem mil réis (100$000); para as inferio
res a esta quantia, do parocho respectivo. 

6." Prestat· fiança quando lhe fôr exigida, como administra
dor que é de dinheiros e bens ecclesiasticos. (Const. elo Arceb., 
tit. 25, n. 72.) 

· 7.0 Prestar egualmente contas semestral ou annualmente, con
forme a cathegoria da Fabrica, sob sua administração á auctori
dade diocesana ou ao seu delegado ad hoc. (Cone. Tricl., §§XXII; 
De Ref. C. VIII.) . 

Semestral, si fôr a Fabrica de 2. 11 cathegoria; annual, si de 1.u 
-Ficam designados para esses serviços os mezes de Junho e De-
zembro. ·~ 

8.0 Representar a egreja em todos os contractos lllW estejam 
de accôrdo com estas instrucções provisorias. 

9.o Aforar terrenos pertencentes á egrcja, precedendo edital 
de 15 dias, com obrigação do foreiro pagar lauclemio á Fabrica 
no caso de transmissão elo dominio util a outrem, por venda, doa
ção ou herança, segundo o costume immemoravel e praxe desta 
diocese. 

10. Assignar cartas de aforamentos feitas por escriptura pu
blica, segundo a formula por Nós adoptacla, que vae no Appendice. 

11. Cobrar e receber os .f'ôros desses terrenos nos mezes ele 
Novembro e Dezembro de cada anno, bem assim os laudemios em 
occasião opportuna. 

12. Fornecer guizamento e o mais que fôr necessario para o 
culto divino, conforme requisição elo parocho e ele accônlo com o 
art. 3.0, § 5.o 

13. Fazer as despesas necessarias com a execução das fun
dações ou legados pios, com a decoração e adorno interior das 
egrejas ela l'arochia e capellas filiaes e com a conservação e re
paro das mesmas, em tudo de accô1•clo com o art. 3.0 , § 5.9 
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14. Nomear, de accôrdo com o parocho, procuradores para as 
egrejas c capellas filiaes fóra da séde da Freguezia, que façam 
arrecadação dos dinheiros e mais bens das mesmas, ele que lhe 
farão entrega em te1npo. 

lõ. Fazer o lançamento em liv1·o competente de todas as 
quantias recebidas e de,.;pendiclas, dando recibo claquellas e exi
gindo destas. 

16. Converter em acções garantidas ele estradas de ferro ou 
predios urbanos as sobras semestraes ou annuaes, confórme fôr 
determinado na prestação de contas. 

17. Tomar posse em nome da egreja de legados, heranças e 
doações J'eitas á mesma. 

18. Registrar os títulos dos immoveis no Regist1"0 de Hypo
thecas, e em livro especial onde fará arrolamento ele todos os ou
tros bens c utensílios que pertencerem á egreja ou esta fôr ad
quirindo. 

CAPITULO III 

Da nomeação 1lo F:tbriqueiro 

Art. 4.0 A nomeação elo Fabriqueiro é exclusivamente da au
ctoridade diocesana, precedendo gel·almente proposta do parocho. 

Art. 5.0 As provisões de Fabriqueiros serão annuaes, con!ór
me a praxe diocesana. 

Art. o." As propostas para Fabriqueiro só poderão recahir 
em homem catholico romano, maior ele vinte e um annos, domi
ciliado na parocbia, sui ju1·is, probo, honesto e bemquisto no lagar. 

Art. 7.0 Ao Fabriqueiro será dada a posse pelo vigario (*), 
sendo-lhe deferido juramento de bem cumprir as obrigações de 
seu cargo, de accôrdo com as presentes instrucções provisorias, de 
que se lavrará ter111o no livro competente, assignaclo pelo empos
~ado. pelo vigario e duas testemunhas. 

Art. 8.0 Receberá no acto da posse o inventario dos bens per
tencentes á Fabrica, que assignará junctamente com duas teste
munhas. 

CAPITULO IV 

Disposi<'.ões gemes 

Art. 9.0 O Fabriqueiro vencerá a gratificação de 10 °/0 das 
Fabricas de 1." catbegoria e 5 °/o das de 2."- Nenhuma porcenta
gem porém haverá dos depositas e doações definitivas, pois que 
a dita porcentagem só poderá ser tirada dos rendimentos annuaes 
das Fabricas. 

Art. 10. As despesas com as egrejas e capellas filiaes nunca 
deverão exceder ao rendimento das mesmas. 

Art. 11. Quando houver em qualquer parochia commissão de 
obras em favor da Matriz ou de qualquer instituição pia e reli
giosa, com direito a agenciar esmolas e prmnover subscripção 
com provisão da auctoridade diocesana, poderá a dita commissã~ 

(*) Si a nomeação recahir no vigario, este tomará posse por 
si- ou por ;>eu procurador, perante o nosso vigario geral. 
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CAPITULO XXXIX 

FABRICAS 

§ 518 

Fabrica Parochial é uma entirlade moral encarrega
da da administração dos bens, direitos e rendimentos de 
uma Egreja ·Matriz. (Veig·a Cabral, Direito Administrati
vo Brazileiro, 4.n parte, tit. 3.0

, secção 1.") (215) 

Sala das conferencias da secoiio de justioa do Conselho de 
Estado, em 22 de Julho de 1871.- BaTão das Tres Bar"1'as. - José 
Thomaz Nabuco de Ar·at~jo.-GaTlos Cw·neit·o de Campos. . 

Foi resolvida pelo Aviso n. 279, de 31 de Agosto de 1871. 
Os irmãos e ofi'iciaes das confrarias, irmandades, ordens ter

ceiras, hospitaes e misericordias, não podem comprar os bens 
que lhes pertencem, por si ou interposta pessoa, e nem arrendar 
ou aforai-os. (Provisões de 26 de Janeiro e de 6 de Maroo de 
1771; Repert. Fern. Thomaz, verbo - con/1·ar·ia; Alvar~ de 6 de 
Dezembro de 1603, confirmado pelo de 23 de Julho de 1766; Re
pert. citado, verbo-pr·ovedoT. ) 

O Tribunal de Justiça de S. Paulo, por Accordão de 'J de Ou
tubro de 1897, na ?.ppellação da capital n. 1294, entre partes L. 
Barcellos Clarck e a Irmandade elo Rosario, julgou que a prohi
bição pelas leis citadas se refere sómente aos irmãos de rneza e 
officiaes.- Vide art. 612, § 3.0 , e 677, da Consolidação das Leis Civis. 

Os bens das iemandades, hospitaes e misericordias podem 
ser hoje arrendados e aforados fóra ela hasta publica, cessando a 
interferencia do juizo ela provedoria. (Orcl., liv. 1.0 , tit. 62; §§ 45 a 
49; li v. 4.0 , tit. 43, § 5; Alvará de 6 de Dezembro de 1.603; C. de 
Lei de 15 de Setembro ele 1827; C. da Rocha, § 710, nó ta j, 8,0 

volume.) r.\ 
A demarcação e divisão de to as as propriedades de taes cor

porações compete ao :i Ltizo t:ornuwm, cessando a competencia do 
juizo da provedoria. (Ord., liv. 1.'. tit. 50, § 2.o) 

(215) O Aviso ele 14 <le Janei ro de I870 de-fine Fabrica- •u'l'na 
entidade e instituição legal destinadct ct intender nos meios ne
cessa?'ios para a conservação e repw·o dos templos e despesas do 
c~tlto. »-Em sentido objectivo Fabrica é uma parte dos bens eccle
siasticos ou dos seus rendimentos, destinada á conservação e re
paro das egrejas e ás despesas do culto religioso. Tem o nome 
de Fabrica os bens com esta applicaçã0 e as pessoa~ que os ad- · 
ministram chamam-se Fabriqueiros. (Elem. ele Dir. Ecc.l., Publ. e . 
Part., pelo revm. Bispo Conde ele Irajá.) . 

'· As fabricas são encarregadas do aceio e conservação dos 
templos, administração das esmólas, r endas e percepções auctod
zadas por leis ou regulamentos, sommas e fundos a[fectadus ao 
exercício do culto e regulam as despesas. Ellas são seres moraes 
capazes ele possuir, acceitar bens e alienai-os. 

Em Franoa ha um conselho de fabrica e um btt·reau ele rnnr
guillien, cujos membros se revesam parcialmente em epochas 
determinadas e por via de eleição, a excevção elo curai q,ue é 
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membro de direito do conselho da Fabrica e do bzt?·eau e do 
maire que tambem é membro de direito da Fabrica. 
· Na Italia os fabriqueiros são eleitos por pluralidade de votos 

pelos fieis, sob a apresentação dos parochos e salva a approva
ção dos Bispos, nomeando os fabriqueiros os sachristães e em 

- certos cnsos os prefeitos, não podendo ser nomeadas pessoas com 
opposição dos parochos, que podem oppôr motivos de costumes 
e idoneidade. (Cesare Olmo, Il Diritto Eccles. in Italia, pag. 151, 
n. 58.) 

Em França o conselho delibera sobre o orçamento das Fabri
bricas, contas annuaes dos thesoureiros das fabricas, emprego dos 
legados e doações, alienações de bens e litígios a intentar e de
fender . O bw·ea~t clés ??W?'guillim·s é auxiliar e executor das de
liberações e fiscalisa o cumprimento das fw1dações. Os tribunaes 
lá são competentes para ordenar a prestação de contas aos the
som·eiros das Fabricas das egrejas quando se recusam a pres
tai-as, e tambern para ordenar o pagamento dos alcances de con
tas tomadas administrativamente pelo conselho das Fabt·icas. (Ju
risprud. du Siecle XIX, Devilleneuve et Gilbert, table 1791 a 1850, 
pag. 579, ns. 5fj e 82.) 

As Fabricas podem propôr acç.ões r elativamente a seus bens, 
mas previamente auctorizadas. 

Entre nós os fabriqueiros for am sempre ela nomeação dos Bis
pos (Avisos de 27 de Abril de 18-5, n. 3l8 de 5 Novembro de 1858, 
12 de Novembro de 1868, 14 de Janeiro de 1870 e 11 de Fevereiro de 
1886), e tomavam p <>sse e entravam em exercício de seu cargo pela 
maneira estabelecida no Aviso n. 196, de Junho de 1857. Ordinaria
mente os fabriqueiros eram os mesmos parochos, posto que houves-
se prohibição da Provisão de ·~ 1 Agosto de 1784. -

Na Diocese ele S. Paulo . o!' tm dadas instrucções provisorias 
pelo finado Bispo D. Lino, cliz.,ndo este com o fim da acautelar 
os sagrados interes:;es das Fabri cas e patr imonios das egrejas do 
Bispado, uma vez separada, Cl :> se acha, a Egreja do Estado. 

Transcrevemos as instrucç _as. 

INSTRUCÇÕES PROVISORIAS SOBRE FABRICAS 

CAPITULO I 

Da Fabricu 

Art. 1.0 A Fabrica é em geral uma parte dos bens ecclesias
ticos ou dos seus rendimentos, destinada á conservação e reparos 
das egrejas e ás despesas do culto divino. Convem este nome 
aos bens com essa applicação, e tambem áspessoas que os admi
nistram, que se chamam commummente entre nós- Fabriqueiros. 
(Const. do Arcebispado.) 

Art. 2.• As Fabricas se póclem classificar em de 1." e 2.• ca
theo·oria.-São Fabricas de L'' ca thcgoria aquellas cujas rendas 
não"' excederem á somma ele cinc oenta mil réis; são- de 2.• as que 
excederem de cincoenta mil réis mensaes. 
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§ 517 

A prata, ouro, joias, alfaias ou ornamentos das egre
jas não se podiam vender senão com licença do Governo; 
actualmente não clepenclem as vendas dessa licença, se
parada a Egreja do Estado. (214). 

(214) Ord., liv. 2.0 ; tit. 24; Consolidação das Leis Civis, art. 
586, § 5.0

• 

Não ha mais razão, cl:iz Clovis no Direito da s Obrigações, 
pag. 332, nóta III, dadas a separação e a independencia entre a 
Egreja e o Estado, para que a lei civil prohiba as vendas de ob
jectos preciosos e ornamentaes dos templos catholicos. sem prévia 
licença elo Governo. 

Entre a E greja e o Estado não haverá r elações de depcnden
cia ou alliança. Art. 72, § 7.0 , da Constit. Poiitica Federal. 

Não havendo absol~damente oztt?·os bens, são sujeitas á pe
nhora as sagradas imagens e ornamentos do altar, si fm·em de 
g1·ande valo1·; mas não si vendem em hasta publica, mas só por 
convenção particular. (Arts. 529, § 9.o, e 530, § 1.0 , do Regul. n. '737, de 
25 de Novembro de 1850; T. de Freitas, Consolid. citada, nóta 1." ao 
art. 586, § 5.0 ; Ordenação, li v. 2.0 , tit. 24 ; Alvará ele 22 de Fevereiro 
de 177ÇJ.) 

Subsistirá essa prohibição de venda em hasta publica? 
Razões de convenii:mcia de ordem social e publica e de respei

to ás religiões aconselham a permanencia da disposição de prohi
bição ele venda em arrematações elas imagens sagradas. 

·Transcrevemos a seguinte interessante Consulta elo Conselho 
Lle Estado, no antigo r egimen político. 

CONSULTA SOBRE UM OFFICIO DO ARCEBISPO DA BAHIA, REPRESEN
TANDO CONTRA O JUIZ DE ORPHÃOS DA CAPITAL QUE MANDOU 
VENDER EM PRAÇA UNIA IMAGEJ\1 DE NOSSA S. DA CONCEIÇÃO. 

Senhor.- lVIandou Vossa l\IIagestacle Imperial, por Aviso de 20 
do corrente, que a Rccção de ju stiça do Con selho elo E stado con
sultasse sobre o officio junto, elo presidente ela Província ela Ba
hia, a que acompanhou cópia de outro, no qual o arcebispo da 
diocese representa contra um edital do juiz de orphãos da capital, 
mandando vender em praça, entre outros obj ectos, uma Imagem 
de Nossa Nenhora da Conceição. 

A secretaria informa a este respeito nos seguintes termos : 
« O Alvará de 22 de Fevereiro de 1779 não está revogado pur 

lei alguma, e é terminante, q uanclo trata desta questão. Diz elle: 
" Não cl Elvenclo permittir a lVIinha Real J'iedade o indecente abuso 
de se pôrem a pregão em leilões publicas as sagradas Imagens, 
os ornamentos e tudo mais que serve no ministerio do altar, ainda 
aquellas cousas que estão em commercio : Hei por bem ord enar 
que as ditas sagradas Imagens, tudo mais que faz o objecto re
ferido, se · não arrematem em hasta publica; e que só mente se 
possam vender por convenção particular, e consentim en to das 
partes, não · se procedendo nem ainda á penhora clellas, sinão na 
falta total de todos os bens, e quando estas sejam de grancle va. 
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lar; e declarando e r evogando, sendo necessario para o sobredito 
effeito, as leis e alvarás sobreditos; » 

E' fóra de duvida que as Imagens podem ser penhoradas, por
que o regulamento commercial n. 737, de 1850, art. 530, § Lo, diz que 
•são sujeitas á penhora, não havendo absolutamente outros bens, as 
sagFadas imagens e ornamentos de altares, si forem ele grande valor•. 
Vê-se que estas palavras são copiadas elo alvará, pouco mais ou 
menos. Quanto , porém, á hasta publica, não encontro outra dis
posição em lei que sirva para base de uma decisão do Governo. 
Fundado, portanto, no alvará e na opinião do procm·ador da co
rôa, que parece acertada, creio que se oóde declarar que taes ima
gens e ornamentos não devem ser arrematados em hasta publica, 
e sim vendidos por convenção particular. 

Desta maneira presta-se o respeito devido á religião do Es
tado, e evitam-se quaesquer conflictos com as auctoridades eccle
siasticas, que, pelos sagrados canones, têm attribuições de impôr 
penas espirituaes aos que irreverenciarem os syrnbolos ela religião 
catholica, e não cumprem os decretos dos concilias. O culto de
vido ás santas imagens é muito antigo na Egreja, como se vê 
elas actas do segundo concilio de Nice, e o de Trento expõe qual é 
o espírito ela Egreja neste culto, que ella nos ordena. 

Devemos honrai-as e respeital-as, não porque se deva crer 
que tenham alguma virtude particular em si mesmas, que nos 
nos obrigue a reverencial-as, mas porque a honra, que se lhes dá, 
se refere aos objectos que representam. 

Acho razoavel a opinião do procurador da corôa, porque ca
tholico algum tem imagens e r etratos de Santos como objecto de 
luxo ou ele ornat<', e sim como objectos ele affeição. O Christo, a 
Virgem e os Santos pertencem a toda a família catholica, e por 
isso, ainda quando não houvesse o Alvará de 1770, não poderiam 
as suas imagens e retratos ser arrematados em hasta publica, 
conforme o declara expressamente o útigo 38, § 2.0 , do decreto 
n. 2433, de 15 ele .Junho de 1859. 

2." secção, em 1.0 ele Julho de 1871.-0 director interino, Aahil
les Varejão. 

•As sagradas imagens, sendo de grande valor, estão sujeitas 
á penhora, quando ha falta de outros bens, mas não se arrema
tam em praça publica, como expressamente dc:-termiuou o 1Uvará 
de 22 de Fevereiro cle 1779, o qual, pois, tem força ele lei, não 
podia ser revogado, nem o foi pelo Regulamento n. 2433, de 15 
de Junho de 1859. 

Quando essa in telligencia não se deprehendesse do proprio 
regulamento ou da generalidade de seu art. 38, § 2. 0, aquelle Al
vará devêra ter sido observado pelo juiz de orphãos da capital 
ela Bahia.- 0 director geral, A. FleuTy. 

A secção de Justiça do Conselho do Estado conformou-se in
teiramente com esta opinião, não julgando necessario accrescen
tar outras considerações; e, porta~ to, é de parecer que o Gover
no Imperial deve expedir as providencias convenientes para que 
se observe neste ponto a disposição do Alvará de 22 de Feverei
ro de 1779, fazendo cessar por abusiva a pratica em contrario. 

Vossa Magestade Imperial mandará, porém, o que Iôr mais 
acertado. 
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§ 519 

As egrejas podem receber, ainda quando não te
'nham irmandades, por mr,io de seus fabriqueiros, doa
ções, object.os moveis e semoventes offertados por am0r 
do culto divino e para .auxilio deste (Avisos n. 142, de 
26 de Abril de 18f:J8; 14 de Dezembro de 1860, e n: 14, 
de Janeiro de 1870) ; e, actualmente podem receber e ac
ceitar legados e doações de bens de raiz, abolidas as leis 
de amortização. 

§ 520 

Os bens pertencentes a uma Imagem que não tem 
irmandade com per·sonificação civil, pelo facto da va
cancia passam á Fazenda Nacional. (Avisos n. 85, de 28 
de Março de 1854 ; n. 138, de I de Maio de 1868; Decre
to n. 2433, de 15 de Junho de 1859, art. 11, § 4.) 

agir, no caso, independentemente do Fabriqueiro, ficando obriga
da a prestação de contas no juizo ecclesiastico em tempo oppor-
tuno. · 

Taes commissões não serão admittidas sem provisão especial 
da auct0ridade diocesana, precedendo, como convem, informação 
parochi&.l. 

Art. 12. O Fabrhq ueiro não fará entre~a de qualquer quantia 
da Fabrica á dita cóinmissão sem ordem oa auctoridade diocesa
na, devendo exigir do thesoureiro da commissão o competente 
recibo para prestação de contas. 

Art. 13. Taes commissões deverão servir p1·o bono ca~u;ce sem 
rétribuição alguma. 

Art. 14. A Fabrica terá tres livros abertos, numerados e ru
bricados pela autoridade ecclesiastica e sellados com o sello civil, 
servindo um para contas, outro para inventario e registro de titu
las e o terceiro para o registro de cartas ele aforamento. 

Art. 15. No caso ele desapropriação a Fabrica nomeárá um 
louvado e a parte outro, si estes divergirem pertence á Fabrica 
nomear o desempatante. 

Art. 16. O quant~tm elo fôro será arbitrad0 pelo vigario e 
Fabriqueiro, ele accôrdo com o costume e circumstancias locaes, 
communicanclo-o á auctoridade cliocesana para ser approvado. 

Cumpra-se todo o disposto no presente regulamento, tão in-
teiro e fielmente como nelle se contém. · 

S. Paulo, 2G de Janeiro ele 1893.- t L'ino, Bispo Diocesano. 
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§ 521 

O legado deixado á Fabrica (ou irmandade), gue não 
o acceita, deve ser arrecadado como bem vago, arrematado 
e o prodricto remettido ao Thesouro (Resol. de 12 de Ju
nho de 1824, Coll. Nabuco; art. 11, §§ 2.0 e 4.0 do De
creto n. 4333, de 15 de Junho de 1859.) 

§ 522 

As egrejas são edificios consag·rados ao uso com
m um e á reunião dos fieis para celebração dos officios 
religiosos; são consideradas bens f6ra do commercio, in
alienaveis e imprescriptiveis. (Accordãos da Relação de 

:S. Paulo, de 12 de Ag·osto de 1890, · na causa entre par
tes Irmandade de Santa Ephigenia e Santo Elesbão, e do 
Supremo Tribunal de Justiça Federal, de 20 de Março e 
11 de Dezembro de 1895.- Vide Direito, vols. 67, n. 2, 
pags. 174 a 207, e 69, n. 4, pag. 518.) (216) 

(216) Segundo opinião corrente, os edificios de quaesquer 
cultos, uma vez sagrados, segundo os diversos ritos, são separa
dos das causas temporaes de uma maneira perpetua e irrevoga
vel, escapando ás regras ordinarias da propriedade. (Monte, Dir. 
Eccles., pags. 352 e ::!53; Vautier, vol. 2.0

, Des personnes morales, 
pag. 140; Degroote, pag. 176.) 

A Relação de S. Paulo, no accordão citado no texto, diz que 
os templos. uma vez bentos ou sagrados, são separados das cau
sas profanas, estão fóra do commercio humano, não tem dono ou 
senhor e sim guardas ou administradores que são os Bispos ou 
Prelados. 

O Supremo Tribunal Federal, no · julgamento da causa da 
Egreja do Collegio, em S. Paulo, diz que os edifícios do culto, 
como causas de domínio ou uso publico, são inalienaveis e im
prescriptiveis, e assim tambem o diz o Accordão de 13 de Feve
reiro de 1897 (Direito, vol. 73, pag. 172.- Vide nóta 204.) 

Já o Direito Romano (Ortolan, Instit., vol. 2.0 , pags. 19, · n. 14, 
e pag. 250), considerava como causas nullius, de direito divino, 
não estando no patrlmonio de alguem, as causas sagradas, como 
os templos. Nullius autem sunt res sacrae et religiosae, et sanctae; 
quod enim divini juris est, nullius in bonis est. Sacrae res sunt 
quae rite per pontífices Deo consecratae sunt, veluti mdes sa
cr·m (templos); quae alienari et obligari prohibuimus. 

Poderão ser desapropriados os templos? 
Cesare Olmo, na sua obra já citada, diz: perante a lei civil 

não ba logares sagrados, causas santas, religiosas ou sagradas' 
r·es huma·ni vel divini j~6r·ís, com tudo as egrejas, não por· si mes-
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§ 530 

Em seguida expedem-se ·editaes co·m o prazo de tres 
dias, chamando as pessoas que se reputam com direito 
aos bens arrecadados. Os editaes devem ser affi.xados 
e publicados pela imprensa, c deverão conter a descrip
ção dos bens, com todos os signaes e declarações por
que se possa conhecer a identidade, as circumstancias e 
a data da achada ou entrega. (Art. 90 do Decreto citado.) 

§ 531 

Si ninguem se o.presenta, são os ·bens arrematados, 
precedendo editaes c.om intervallo de tres dias entre o da 
affi.xação e o da anematação, independentemente de pre
gões, e o producto é recolhido ao thesouro, ·cieduzidas as 
despesas j udiciaes, de deposito e porcentagens, co~no se 
faz com os bens de ausentes. (220) 

(220) Devendo-se observar o Regulamento n. 2433, ele 1859, 
no Estado ele 8: Paulo, o processo ·é o seguinte: 

Apresentados os bens de evento. deve o Juiz proceder a to
das as indagações e diligencias para clesco.brimento de seus do
nos. Feito o que, iniciará o processo civel da arrecadação, pas
sando uma portaria ex-officio, em que nomeará peritos e manda
rá que sejão notificados para pr·oceclerem, depois de compromisso, 
á immediata avaliação dos bens, mandando eg·ualmente que seja 
citado o Procurador Fiscal ou Collector, para assistir. ·nt á avalia
ção, marcando hora e logar, sob pena de proceder á revelia. Po
derá o processo começar a requerimento do Procul'ador Fiscal e 
Collectores, e neste caso o Juiz ordenará em despacho o determi
nado em portaria, bem como no caso ele receber officio de qual
quer auctoridade, fazendo remessa ele taes bens achados ele evento, 
mandando autuai-o. 

Citão-se os avaliadores, e, préviamente lavl'ado o termo ele com
promisso, procedem elles á avaliação com assistencia dos repre
sentantes elo fisco, e lavra o Escrivão no livro das avaliações o 
respectivo termo ela avaliação feita. Logo em seguida á avaliação, 
no livro das arrecadações, o Escrivão lançará o auto da arreca
dação, declarando o dia, me~ e anno da achada; a côr e signaes 
dos animaes do evento, o nome de quem os achou e o Jogar onde 
foram achados, e bem assim o valor em que foram avaliados. 

Avaliados os be11s por termo, e lançado o auto de arrecada
ção, que será flssignado pelo Juiz, representantes do fisco, ava
liadores e escrivão, ordena o Juiz a remessa para· o deposito. 
Lavra o Escrivão no livro elos depositas o termo de entra
ela; extrahindo uma certidão dos termos, fará os autos, for
mados com a portaria e certidão ele taes termos, conclusos ao 
Juiz, que, por despacho, mandará affixar editaes, chamando as 
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§ 532 

Quer ante~ da arrematação, qur-r depois della, mas 
antes ele entregue o bem ao arrematante e de recolh ido 
o producto, póde apparece r o dono e reclamar a ent.reg·a 
(Ord ., liv. 3.0

, tit. 94, § 2.0
) e justificando sua proprieda

de e identidade do animal do evento, com audiencia dos 
Procuradores Fiscaes ou Collectores, o Juiz por sentença 
mandará entregai-o (Pereira e Souza, nóta 1002; art. 9± 
do Decreto n. 2433 citado). 

pessoas que se julgarem com direito a r eclamar sobre sua pro
priedade, dentro de tres dias, sob pena de ar remataÇão e re
messa do producto liquido ao Thesouro, como r end a elo Estado. 
Os eclitaes são affixados nos lagares publicas e publicad· s na 
imprensa, e deverão conter a descripção dos bens com todos 
os signaes e declarações porque se possa conhecer a identidade ; 
as ch·cum stancias e data da achada ou entrega. Não tendo appa
recido quem allegue domínio e r equeira justificai-o, o Juiz, con
clusos os autos, mandará passar editaes para a arrematação dos 
bens com o prazo de tres dias, e dispensados os pregões. 

Seguem-se as arrematações, lavrando o Escrivão, no livro onde 
já constam as avalições, os termos elas arrematações, que serão 
assignados pelo juiz, arrematantes e porteiro elos auditorias. 

Co_nclusos os autos, certifi cando o Escrivão as arrematações 
e proclucto existente, o Juiz julga por sentença as arrematações 
para que produzam todos os effeitos legaes, pagas as cüstas dos 
autos pelo proclucto elos bens arrematados; manda que se passem 
as cartas de arrematação em favor dos arrematantes, que deverão 
pagar os im postos devidos, e que se passem mandados de levant~
mento el os bens arrematados que se acham em deposito; e que, de
duzindo-se do producto as despesas feitas pelo dep.ositario., .. custas 
judici:J.es e as porcen tagens el o jui7.o, o liquido · se remetta ao The
som·o, dentro do prazo de ·vinte e quatro horas. 

Puqlicada a _sentença e intim ada aos Procuradores Fiscaes ou 
seus ajudantes, vão os autos no contador, que faz a conta dedu

: zinçlo-se as despesas do deposito, custas e porcentagens marca
das -no art. 92, combinado com o art. 82 elo Regul. n. 2433, de 15 
de Junho de 1850. 

Contad-os os autos, o escrivão passa guia em nome do Juiz, 
para entr~da do liquido, jun~:mclo aos autos conhecimep.to fiscal; 
c passa as cartas aos arrematan tes, e mandados em favor delles de 
levantamento dos bens em deposito, lavrando no livro das ava
liaç0es e arrematações o term o da remessa do producto, e no 
livro de depositas o termo respectivo àe sahida. (Vide Consolida
ção da s Leis Civis, art. 58, nó ta 3; Perdigão Malheiro, Manual do 
Procurador dos Feitos, §§ 398 a 408, e Bandeira, Novo Procurador 
dos Feitos,§§ 361 a 3oo e nótas 394 a 397.) 
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§ 524 

Não prestam as Fabricas contas ao juizo da pro
vedoria. (218) 

' I 

Titulo V ,, 
.. ' 

JUIZO DO .EVENTO 

CAPITULO XL 

.Tttizo do Evento e obrigações 

' Quem carrego tiver de arrecadar as causas 
do vento, us fnQn logo escrever e assentar no livro 
pelo escrivão pura isso ordenado, e mnnd'lrlÍ pt·e
gonr os gados e bestas do vento pura se poder 
saber como as ditas cousas assim ancião de vento, 
e vir á noticia de seus donos pnt•n na virem re
querer e arrecadar. (Ord., liv . 3.0 , tit. 94.) • 

§ 525 

O Juizo da, Provedoria é competente, no Estado, para 
o processo de arrecadação, avaliação e arrematação dos 
bens do evento, afim de ser seu producto, liquiüo de cus
tas e porcentage~s, recolhido aos cofres do Thesouro. (Arts. 
85 e 86 do Reg·ul. n. 2433, de 15 de Junho de 1859; 63, 
II, d, da lei n. 18, de 1891, e 124, li, letra f, do Decreto 
n. 123, de 1892.) 

- Saude e fraternidade. -Pr~tdente J . de Mames Ba?'1'0s.- Aos cida
dãos presidente e membros do Concelho de Intendencia do Rio 
Novo. 

(218) Prestam. contas aos Bispos ou aos delegados ad hoc·e, se
gundo· as instrucções, regulamento provisorio das fabricas da Dio- . 
cese, annual ou semestralmente, confórme forem de primeira ou 
segunda cathegoria·. ·(Concilio Tridentino, § XXII, de Reform. C. 
VIII.) 

Cessou a competencia que tinham os juizes prov·edores' de ca
pellas e de direito em correição à.e tomar contas aos 'fâbr'iqueiros 
das Egrejas e Cathedraes. (C. Regia de 29 de Julho de lõ98, § 1.0 ; 

Alv. de 31 de Agosto de 1784; arts. 27, § 9.0, e 47 do Decreto n. 8'-l4, de 2 
Outubro ele 1851; Avisos ns. 115, de 27 de Abril de 1855; n. 318, de õ de 

. Novembro de 1855; n. 89, de 4 de Junho de 1861; 12 de Novembro de 
1868, 14 de Janeiro de 1870 e 11 de Fevereiro de 1886.) 



-573-

§ 526 

São l<>ens do evento os gados, bestas e cavallos ou 
cousas achadas de vento, vagando de urna part~ par::. 
outra sem dono, ou mudando como o mesmo vento muda. 
(Ord.., liv. III, tit. 94; Aviso n. 245, de 10 de Novembro 
de 1853; art. 21 do Regul. Prov. n. 3, de 25 de Jull1o 
de 1856; Aviso de 10 de Setembro de 1872.) 

§ 527 

O rendimento do evento é renda estadoal e já o era 
pela Lei n . 586, de 6 de Setembro de 1850, art. 14 .. 

§ 528 

Na Capital Federal são arrecadados os bens do evento 
de conf0rrnidade com o Decreto n. 4.333, de 15 de Junho 
de 1859, e nos Estados de accórdo com 1's regulamentos 
estadoaes. (219) 

§ 529 

Feitas as diligencias e averig·uações preliminares, 
si :não fór achado dono aos dito:; bens, são estes avalia- . 
dos por peritos de nomeação do juiz e depois remettidos ' 
para. o deposito publico · (Arts. 88 e 89 do Decreto cita- ' 
do. de 1859.) 

, (21H) Em o Estado de S. Paulo regiam a Lei Provincial n· 
31, de 25 de Abril de 185(), e Regulamento de 25 de Julho do mes
mo auno Actualmente está em vigor o Regulamento n. 4.333, de : 
15 de Junho ele 1859, arts. 85 a 95, co 111 as modificações necessarias. ' 

Foi o Governo do Estado auctorizado a consolidar todas as . 
dis_li)osições em vigor sobre bens do evento (Art. 2a da Lei n. 380, ' 
ele 23 de Setembro de 1891, mandando observar o Regulamen- ' 
to chado de 1859.) '· ' 

Na Capital Federal, os bens do P.vento, como especie dê bens 
vagos, são arrecadados pelos pretores, officiando perante .elles e 
assistindo á arrecadação os representantes elo fisco fede1·al. (Art. 
32, § 1. 0, ela Lei n. 221, de· 20 de Novembro de 1804.) 

No Estado· de S. Paulo intervêm nas arrecadações' na capital 
os procuradores fiscaes (1. 0 e 2.0) e collectores fera da capital. . 
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§ 523 

Os terrenos doados pelo povo ás capellas, que depois 
foram elevadas a matrizes e que constituem patrimonio, 
são incorporados aos bens das Fabricas. (000) 

mas, mas pelo ~l.~O e goso publico estão fó?·a de commercio. Assim, 
sendo inalienaveis, não podem soffrer expropriaÇão forçada-pag: 94. 

Sobre a commerciabiliclade das egrejas ba opiniões d.iscordes. 
Mortara, Chiaroni, Galba, sustentam opiniões diversas.·- Vide Fôro 
Italiano, 1888- ·89 e 90, e Monitor das Tribunaes. lS!JO. 

As Egrejas, diz C. Olmo, não podem soffrer execução mesmo 
para pagamento dos construetores e architectos, e a inalienabili
dade não vem da consagração do direito romano ou canonico, 
mas do .destino p~tblico actual. Cessando esse destino podem ser 
alienadas (pag. 98, n. 54). 

As capellas e altares seguem a sorte dos templos, diz elle, não 
podem ser objecto ele propriedade privada, salvo os direitos do 
padroado, onde elle existe. Não podem as egrejas ser objecto de 
servidões, mas podem nellas existir direitos especiaes, como o de 
ter bancos ou cadeiras. 

A lei n. 179 A, de 7 ele Janeiro de 1890, manteve a todas con
fissões religiosas o domínio de seus edifícios de culto (Art. 5.0 ) 

Em França a propriedade das egrejas pertence ás communas 
e não ás Fabricas; mas não tem a propriedade absoluta e sim o 
uso e administração. A propriedade das cathedraes e edifícios 
diocesanos pertencem ao Estado e não ás dioceses ou departa
mentos. As Fabricas podem exercitar acções sobre propriedade 
das egrejas quando as communas recusam propol-as ou não que
rem defendei-as. Em França as egrejas são consideradas como 
dependencia do domínio publico e fóra do commercio pur esse 
motivo e imprescriptiveis. (Jurisprudence du Siecle XIX, table 
1850 a 1890, verb- églises, pags. 324, 322 e 326.) 

Entendemos quf'l os templos são inalienaveis quando applica
dos ao destino especial do culto; antes, porém, dessa applicacão, 
ou CC"ssando a applicação, pódem ser alienados; assim, contra a 
opinião de Olmo, os constructores de templos, antes que estes se
jam applicados ao fim do culto e entregues ao uso publico d9s fieis, 
podem fazer execução nelles como relativamente a qualquer obra. 

Assim, os templos podem ser desapropriados desde que ces
sar o destino 'especial ou havendo accurdo com as confissões re
ligiosas profanando-os, ou quando te11ham cahido em ruínas pela 
acção do tempo e dos annos e fór mais conveniente dar ao local 
outro destino. 

Gianturco (Obligazzioni, pag. 41) diz que as egrajas não per" 
tencem á sociedade dos fieis, que não é sujeito de direito, e sim 
aos entes civis ou ecclesiasticos que as têm fundado e adquirido, 
e, emquanto permanece o destino religioso ou uso püblico, estão 
fóra do commercio. 

(217) A administração desses bens, cujo fim é dar renda que 
seja applicada ás e:Xigencias elo culto, pertence exclusivamente aos 
fabriqueiros, de nomeacão dos Bispos. 

As camaras munieipaes não podem chamar a si a adminis
tração desses terrenos, nem alienai-os pçr qualquer fónna. 
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Taes bens patrimoniaes têm por sua natureza o caracter do
minical perpetuo, visto como perpetuas são as necessidades do 
culto, ás quaes são destinadas as rendas desses bens patrimoniaes. 

Assim opinou o Conselheiro Saldanha Marinho, em 31 de Ou
tubro de 1885, respondendo á consulta feita pelo Conego Thomaz · 
Affonseca e Silva. . 

Aos fabriqueiros compete aforar ou conceder datas de terre
nos pertencentes ao patrimonio das egrejas, assim como dar ap
plicação ·ao producto das concessões feitas; e, si 1Ja contestação 
entre as camaras municipa'es e as Egrejas Matrizes, como tem ha
vido em pleitos julgados pelo Tribunal de Justiça do Estado sob.re 
o domínio e posse desses terrenos, devem os interessados recor
rer ao poder judiciario. 

Devem os fabriqueiros provar as doações de terrenos por tí
tulos, pois sem títulos de domínio não podem as egrejas con
ceder datas. 

Transcrevemos os seguintes actos elo governo do Estado so
bre terrenos de data e relativamente á disputa entre Camaras Mu-
nicipaes e Egrejas Parochiaes. . 

Palacio do governo do Estado de S. Paulo, 17 de Julho de 
1890.- N. 564.- Em officio ele 12 de Maio ultimo consultou a este 
governo o cidadão Severiano Gemerino Carneiro, na qualidade de 
presidente da commissão encarrHgada por essa intendencia da or
ganização de um codigo de posturas para esse município: 

1,0 Si essà intendencia podia conceder datas dos terrenos da 
egreja, pagando os impetrantes o imposto á fabrica; 

)l,o Si, não tendo ella direito a essa concessão, é obrigada a 
mandar seus empregados: arruador, fiscal e secretario procede
rem, naquelles terrenGs, ao respectivo alinhamento, nivelamento, 
etc. ; assim como a mandar passar as cartas de data; 

3.0 Si ella 1ião pócle tributar a edificação naquelles terrenos. 
De-vendo a consulta ter sido feita por vosso intormedio, decla

ro-vos, em resposta, quanto ao primeiro ponto, que, á vista do art. 
170, § 22, da carta constitucional de 25 de Março de 1824, do Aviso 
n. 13, de 11 ele Fevereiro de 1886, e do art. 5.0 do Decreto n. 419 A, 
ele 7 de Janeiro deste anno, combinados entre si, não pó de ess·a 
intendencia conceder datas dos terrenos elo patrimonio de egre
jas, visto ser isto da attribuição dl•S respectivos fabriqueiros. 

Quanto ao segundo que, não podendo a intendencia conceder 
d .ttas dos referidos terrenos, claro está que não compete tambem 
passar as respectivas cartas ; mas que o arrnador, o fiscal e o se
cretario da municipalidade devem dar o alinhamento, nivelamento, 
etc., como si se tratasse de outra propriedade particular. 

Quanto ao terceiro, finalmente, que podem aquelles terrenos 
sér SLijeitos aos impostos municipaes que pagam outros quaes
quer.-Saúde e fraternidade.~ Prudente J. de JY!o?·aes Ba?'?·os.- Aos 
cidadãos presidente e membros da intendencia do Espírito Santo 
de Batataes. 

Palacio elo Governo do Estado ele S. Paulo, em 6 de l\'Iaio de 
1890.-N. 441.-Respànclendo á vossa consulta feita em officio de 21 
de Abril proximo passado, declaro-vos que sendo o domínio e pos
se elos terrenos do patrimonio de Nossa Senhora das Dores da Ir
mandade do mesmo titulo, erecta na egreja matriz, á resper.tiva 
mesa pertence a administração llelles; mas, si esse concelho con· 
testa o domínio ou a posse, é preciso recorrer ao poder judiciario, 
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§ 533 

No caso de ter sido recolhido o producto liquido ao 
Thesouro, reclamando o dono e justificando seu domínio, 
ouvidos os representantes do fisco, mandará o juiz passar 
precatorio de Levantamento dos cofres publicos, sem que 
deva ser acompanhado dos autos originaes da justifi
cação. 

Nas deprecadas para o levantamento têm vista no 
Thesouro do Estado os Procuradores Fiscaes (Art. 95 elo 
Decreto citado). 

§ 534 

Feita validamente a arrematação dos bens e reco
lhido o producto das arrematações aos cofres publicas, 
não ha direito de desfazel-a por embarg·os ou acção para 
se reiYindicar os bens em poder do arrematante, tercei
ro possuidor. (Ord., Liv. '3 .0 , tit. 94:, § 3.0

, in fine; M::~nual 

do Procurador dos Feitos, ~ 407; Consolidação das Leis 
C i vis, art. 58, nóta 3." ; arts. 9.0 do Decreto de 15 de Março 
de 1842, e 94 e 95 do Decreto n. 2433, de 1859.) 

§ 535 

Nas justificações de domínio dos bens arrecadados 
devem ser ouvidos na Capital Federal os r·epresentantes 
do fisco federal, e nos Estados og representantes do fisco 
estadoal (Art. 95, in fine, do Decreto n. 2433, de 15 de 
Junho de 1859J; e das sentenças proferidas sobre ellas, 
mandando o juiz entregar os bens reclamados, não cabe 
appellação ex-of!icio. (Perdigão Malheiro, cit., § 408). 

.I 
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CAPITULO XLI 

Bscrivao do Evento 

§ 536 

Compete ao Escrivão do Evento: 
1.• Esci·ever nos a utos de a rrecadação, avaliação, 

arrematação dos bens do evento e reco lhimento ele seu 
prorlucto como renda ge ra 1 ou do Estado. 

2." Toma1· as justifi cações de domínio requeridas 
po1· quem se julg ue com d it·eito aos bens anecadados, 
pedindo a sua entr·eg-a en1 se r, ou se u producto, na fór
ma do Decreto n. 24:33, de 15 de Junho de 1859; artig·os 
94 e 95 . 

3." Te r a seu cargo os l ivros de evento determina
dos pelo art. 86 do Regu lamento Geral c itado, ou pelos 
regulame ntos estadoaes. 

4." Remetter nos me:~:es de J anei r·o e Julho de 
cada anno, ao Thesomo, pot· intermeüio elo respectivo 
Juiz, uma I'elação exacta elos bens elo even to anema
t.ados com as declarações constantes dos livros a se u 
ca i'gO, acompanhada de uma conta das despesas de de
posito, custas e porcentagens. 

5.0 Escrever officios, pi'ecatOI'ias, eui1aes e mais pa
pe is que fnrem do ex pedi ente do Juizo de Evento. 

§ 537 

No Cartorio elo Escrivão do Evento haverá para ar
r ecadação e anematação dos bens do evento os livros 
seguintes : 

1.0 O liv l'O elas arrecada ções, em que se lançarão o 
d ia, m e:~. e anno da achada tios animaes do evento, a côr 
e s ig-naes dclles, o nom e de quem os achou e o log·a r 
onde foram a<~haclos, e bem ass im o va lor em que foram · 
aval iados. 
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2.0 O livro de termos, em que se lançarão as ava
liações dos animaes achados e os de arrematação delles 
e das remessas do producto ao Thesouro. 

3.0 O livro dos depositas, em que se lançarão as 
verbas cl,e entrada e sabida dos animaes do evento. 

§ 538 

Os livros do evento devem ser apresentados em acto 
de correição. (Art. 27; § 8J elo Decr. n . 834, de 2 de Ou
tubro de 1851.) 



APPENDICE 

Ad~lições aos pat•ag••aJJhos e nótas da obra 
. , 

Nóta i. No Estado do Rio Grande do Sul ha vara 
privativa da Provedoria. (Art.. 50 da Lei Estadoal n. 10, 
de 16 de fove mbr·o de 1895 ; Direito vol. LXXL, n. 4, 
pag. 597.) 

Nóta 10.- No Estado elo Rio abrem os testamentos 
cerrados os juizes municipaes. (Art. 209, lettra v, ela Lei 
Est.adoal :o.. 43 A, de t,o de Março ele 1893 ; Di1·eito, vol. 
LXX L, n. 3, . pag. 378. Vide art. 213, lett.ra lt. ) 

No Rio Grande do S ul ab rem os juizes dist.rictaes 
tão somente par·a providenc iar sobre as disposições fune
rai·ias,. quando não seja logo encontrado o jub: provedor, 
a quem remettel-os-á immediatame nte, logo depois de 
c-um p·I·ü.las aq.uellas disposições. (A rt. 72, § 4.0

, da Lei n . 
10, de 16 de Nove mbro de 1895.) 

l 

Nóta 20, pag. 41.-Que é substancial o ser apresen-
tado , o testamento cerrado e cosido para ser ap>provado; 
assirn o sustentou o Conselheiro Duarte de Azevedo, no 
memorial da revista ci vel sobre a nu li idade e falsidade 
d.o teatamento de Custodio Gomes, vulgo o Biblia, entre 
partes Antonio Ferna.ncles dos SantJs e outros e Com
tnemlador Joaqt~im Leite de Castro e outros, e se vê sus
tentado pelo Doutor Martinho Garcez, em sua obra
~·nll ,idades dos A c tos J uridicos, desde pag . 207 a 221. 
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Reprodozimos o j)r imeiro trabalho e remettemo-nos 
á leittua ela ultima exceliente obra. 

Diz o Conselileit·o Duarte ele Azevedo : 
O testamento eleve ser submettielo á approvação 

cm·raclo e cosido. 
Assim o direito romano, como o direito patrio, e a 

maior· parte dos cudig·os e i vis exig·em, como solemnida
de do testamento nzystú·o, que elle seja entregue cerra
do e cosido para ser approvado. 

E' a disposição expressa da L. 21, Coü. de test.a
mentis, cujo fundamento é o segTedo de disposições fei
tas em testamento desta natmeza-si nu ll urn scire vo
lunt ea qu rn in eo scr ipta sunt. 

No mesmo sentido são formu lados : a OI'Lienança 
franceza , de 1735, art. 9.0

; o art. 976 do Cod ig·o Civil 
Francez :::-..:: te testettett?' le 2J?''úsentera ainsi elos et scellé au 
notai1·e; o al't. 783 do Codig-o C i vi l Italiano, o al't. 1023 
do CoLligo Civil Chi leno, o al't. 724 elo Codigo Civi l da 
Venezuela, etc. 

O CoJ.ig-o Civil Arg·entino é mais expresso ainda, e 
.denomina prego o testamento cerraclo.-E l testamento 
cerrado clebe ser :finnado pol' el testador . Bl pliego que 
lo contenga debe entnwar-se á nn escr·ibano públi co, 
expresando que tq contenido en aquel pliego és su testa
mento- art. 3666. 

A Orcl., li v. 4.0
, tit. RO, é explíc ita sobre a exigencia 

destil formalidade. 
cc &rd Ce?"?"ado e cosido, e clle testador o entregará 

ao tabellião perante cinco testemunhas -- § 1.0 

cc No instrumeuto, que ~:;e fize r, Je a[Jprovação em 
outra fo lha, em que est~ja in volto ou cosido o testa ment.o 
-~ 2.0 

«Sem instrumento publico nas costcus - § 3.0 

Consu lte-se Pinh . de t.e::tamentis, Disp. l l , ::;ec. 3.", 
n. 3.:1 - cleincle clctudi et consu.i debat ; sic consutum tra
denclum est a testatore tabellioni >>. 

Nunca se duvidou, na cloutl'ina e na jurisprudencia, 
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de que fosse formal idade essencial do testamento mysti 
co, a entr·eg·a do testamento cerrado e cosido ; e o As
seu to de 17 de Ag-osto de 1811 decla rou que o decreto 
irritante da ÜJ'd., liv. 4.0

, t.i t. ~0 , § 1.0
, nas palavras- e 

de outm maneim não 8erd valzosv o testamento- com
prehende todas as fórmula;; subst.anciaes do dito para
grapho na pena de nullidade. 

E long-e de dedu zir-se arg·umento em contrario do 
Assento ele lO de Junho ele 1817, a eli~posição deste con
firma a· elo precedente, e a da Ordenaçã.o. 

Assim, diz o Assento de 1817: «que o tabellião, não 
podendo começar o instrum e nto ele app rovação dentro 
do testamento ce?'Ntdo e cosido, que não acaba p.o verso 
da ultima folha e:scripta, mas em parte desta, como póde 
começar, quando acaba na s costas e verso da mesma 
folha, tleve prineipiar o instl'llmento log-o e imm ecl iata 
mente no fim ti,, testamento, ce l'rando-o e cosendo-o de
pois t.le concluído o mesmo instrumento, na fórma da 
pratica g·e r·al e ::;empre observada, que é a melhor inter
prete da lei, e uest.e caso necessaria para conciliar a 
dispo ição do § 2.0 com a do § 1.0

, á vista da impos
sibilidade de se l'SCrever dentro de um testamento que se 
aclza cerrado cosido. JJ 

Deste Assento é manifesto, que os Dezer;nbarg·adores 
da Casa de Supplicação não decidiram que o testamento 
mystico podia t.le ixar de ser Ct;l·r·ado e cosido ; mas pro
videnciaram sobr·e o modo de se escrever a approvação 
dent1·o do testamento ce?'?Ytdo e cosido. E' pois precisa
mente da especie do t estamento assim entreg·ue ao ta
bellião, que falla o dito Assento. 

Mas de que maneira se procederá para se principiar 
o auto de approvação logo e immediatamente no fim do 
testamento, que se acha cerrado e cosido '? Da maneira 
mais obvia --descen ando o t.abcllião, e descosendo o tes
tam ento cen·ado e cosido, para cerra l-o e cosf\1-o de novo 
depois de approvado. 

Foi o que não advertiu Almeida e Souza, Di::s. 4." 
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em supplemento ás notas a Mello, § 13, quando entendeü1 

que dous Dez em bargadores de Agg·ra vos da Su pplicação ) 
haviam respondido · sobre consulta elo tabellião de Gui
marães - que observasse o uso e costume. O uso e cos
tume devia ser e era, o de abrirem-se os testamentos cer
rados para serem approvaclos, não o de entreg·arem-se 
abertos os testamentos feitos na fórma da Oru., liv. 4.0

, 

tit. 81), § 1.0 , visto como isso importaria na revogação 
da lei pela dispensa de uma formalidade leg·al; Gouveia 
Pinto, Tr. de Test., nóta 303; Dir. XVIII, pag. 202 e seg.) 

E . não só é indispensavel que esta solemnidade se 
observe, como que o tabell ião a especifique, e porte por 
fé no auto de approvação, que ella foi observada, como 
exige o Assento de 10 de Junho de 1817: 

«Uma vez que o tabclt ião, porte por fé no instru
mento de approvação, que perante as testemunhas alli 
presentes e declaradas, foram satisfeitos todos os reqnr
sitos da lei, especificados na mesma lei, e especijiccmdo-os 
elle no 11zes1?W inst1·umento, está observado o que a lei re
quer, c manda-se observar a bem cJla liberdade de testar.)) 

Neste sentido são os julgados dos nossos tri bunaes. 
A Relação do Rio ele Janeiro, por Accordão de 16 

de Dezembro ele 1873, julg·ou nullo um testamen1·o, en
tre outras razões;·' porque no instrumento de et}J]J?'ovação 
não se declarou que o testamento estava ce?'?'ado e cosi
do no acto de ser entregue pela testadora ao tabellião. 
Deste Accordão negou revista o Supremo Tribunal de 
Justiça, por unanimidade ele votos. (Direito VI, ~:>ag. 453, 
e X, pag. 562~) 

A' vista do direito exposto, é imposs ível ter-se como 
valido o testamento de fi. 13, pois que não foi entreguP
ao talJellião cerrado e cosido. 

O testamento foi entregue emolado, como depõem 
as testemunhas instrumentarias Evarist.o Valle ele Bar
ros e Luiz Francisco Martins, e está exhuberantemente 
provado dos autos, como o rec0nhece a sentença de :fl. 
1050; e no instrumen'to de approvação, longe de a.lludir' 



o tabellião á fórma legal do testamento, attesta que o 
testador passára das suas ás mãos cle lle ESTE P.A.PEL, di
zendo ser o seu testamento ! 

Não é, pois, o testamento de fl. 13 um testamento 
cerrado. E' o caso de repetir-se com Demolombe, Traité 
de Don. et Test. IV, n . 352, bis: 

«La solemnité essentiellement const.itutive du tes
tament mystique, c'cst d 'être elos et scellé ; c'est en un 
mot, d'être mystique. Dane l0rsque l'acte n'est, si elos 
ni scellé, il ne saurait y avoi1· de t estament mystique, 
et ce serait 1à encare une forme de t.estament de fa.n 
taisie.» 

Nóta 38.-No District.o Federal as causás ele reduc
ção de testamento á publica-fórma são processadas pelos 
pretores e julgal las pelo Conselho do Tribunal Civi l. 
(Arts. 5.0

, VII, lcttra b, e 17, § 1.0
, II, d.o Decreto n . 2579, 

de 16 de Ag·osto de 1897). 
No Estado do Rio, consideradas taes causas como de 

va!lor inestimavel e excedentes d.a alçada, são julg·adas 
pelos juizes de direito. (Art. 212, lct.tra d, da Lei de 1.0 

de Março de 1893.) 

Nóta 77.-Accrescentamos os seguintes actos sobre 
espolias de estrangeiros : 

Decreto n. 2.546, de 9 de Julbo de 1897 

Applica ás successões dos subclitos belgas 
as disposições do Decreto n. 855, ele 8 de No
vembro de 185 1, a que se refere o seu art. ::>4 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do 
Brazil, acceitando a proposta dó Governo ele sua Mages
tade o Rei dos Belgas, com a clausula de reei procidacle, 

Decreta : · 
Art. 1.0 As succ6ssões dos subcfitos belgas fallec idos 
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no Brazil, que se abrirem de l.o ele Setembro em uian
te, serão regidas pelas disposições a que se refere 0 art. 
24 do Decreto n. 8b5, de 8 de Novembro de 18;',1. 

Art. 2.0 Log·c que cessar o accôr·clo que motiva o 
presente decreto, as successões que estiverem em I iqui 
dação passarão a ser reg·idas pelo Decreto n. 2.433, de 15 
de Junho de 1859, ou pelo que então est iver em vigor . 

Capital Federal, 9 tle Julho .de 1897. 9.0 da Hepu
blica.-PRODI!:NTE J. DE MORAES BARROS.-JJionysio JJ. de 
Oast1·o Oerq1-tei1'a. 

Vide Direito, vol. LXXIII, n. 4, pag. 608, e Circular 
do Governo do Estado, de 19 de Julh0 ele 1897, no ceDia
rio Official» de 23 do mesmo anuo e mez. 

Foi denunciado pelo Governo do Par·élguay em 15 ele 
Setembro de 1B97 o Tratado de 7 ele Junho Je 1~83 e 
promulgado no Brazil pdo Drecreto n.0 9234 de 28 ele 
Junhodcl884. · I 

Gircular I l 

Seer·etaria dos Negocios da Justiça. S. Pau lo, 24 de 
Agosto de 1804.-l.n secção.-Ao s r. dr·. jui z Lle direito 
da comarca de ... -Havendo o Ministerio das Relaçpes 
Exteriores, em A viso-circu lar· de 22 do conente · m'ez, 
participado que o Governo da Hepublica elo Urng uay de
nunhiou o accôrdo de 21 Je Dezembro Je 1857, relativo 
á reciproca app1icação das tlitiposições do r·egu la.ment.o 
de 8 de Novembro de l 851, 0 tendo o sr. Vice-presidente 
da Hepublica acceito a Jenuncia all udicla, ces"amlo os 
effeitos do accôrdo em questão, a 30 de Setembro pr·oxi 
mo futuro, assim vos communico, para que as beranças 
sej am regidas de 1.0 de Outubt·o em diánte pela le i ge
ral em cáda um dos paizes. --Saúde e fl'atemidade.-João 
Alvares Rubião Junio1·. 

Depende de homologaçã.o a sentença julgando par
ti lhas quanto a0s bens situados no Bra zi l. A homologa
gação póde se!' requer·ida direct.amente ou requi::;it.ada por 
via diplomatica. Sentença do Supremo Tribunal Federa l 
de 4 de Maio de 18H5. 
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Ndt.ct 83. Julgamos dever transcrever, extrahincl0 
da Pratica Forense, pr·ograrn ma ele ensino do emer it0 
profe8SOI' Doutor João Mendes Jun i oi' o seg·ui nte trabalho 
sobre o instrumento de app rovação elo testamento cer
rado e suas cautelas. 

Instrumento de appro vação de testamento cerrado 

Cautelas da Ord., liv . IV, tit. 80, §§ 1." c 2.0 , e dos 
Assentos de 17 de Agosto ele 1811 e 10 de Junho de 1817: 

1.0 O ta.belli ão, rogado para a apjJ?'01Xtção, começa 
a lav rar o inst1·~t11W11tu immediatc:lmente no fim do tes
tamento; mas, não havendo logar na ~tlt'ima.follza 'esc?·ip
ta do testamento par a nelle começar •) inst1·umento, o 
tabelli ão ponha nessa .follw o seu s~r;nal publico e assim 
o declare no inst?'zt?nento. 

2.0 O inst1·ume1~to deve conter t.r·es partes int?·oduc_ 
ção, conjinnação e, ence?'?'Ctrnento. 

A int1·oducção deve conter : 
a) F0rm ula pream bular ; 
b) Anno: mez e dia; 
c) Estado, cidade ou villê'!, carto r·io ou casa; 
cl) Declaração de que o ta belliãl) foi ?'ogado pelo tes

ütdo?' para a aJJ]J?'Ovação; 
e) Pre::1cnça, reconhecimento da identidade e da sa

nidade mental do testador; 
.!J Pr·esença, no mes e recon hecim ento da identida

de elas cinco testemunhas va rões e puberes. 
A conjinnação deve conter : 
a) Entrega da ced ula testamentaria pelo jJ?•op?·io tes

tador ao tabelliã.o, em presença das ditas cin co testemu
nhas, dizendo o jJ?'op?·io testadoT se1· esse o sezt testamento; 

b) Recebimento ela ceclu la testa ment.aria pe lo J!?' O

P1'1·o t.abelliã.o; verificação sem leitura da cedula, de não 
hav~r borrão, riscaclura, entrelini,a ou cousa que duvida 
faça; 
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c) Pergunta do tabellião ao testador «si esse é se2t 
testct/Ynento e si o l~a pm· bom, fi'i·me e valioso» ; 

d) Resposta do testador ao tabellião-qzte «esse é o 
seu testamento e que o lw po1· seu, bom e fi?·nze e que que?' 
que o app?·ove>) ; 

e) Declaração da approvação ; 
f) Presença, nomes e assistencia , em um acto e con

texto, desde o principio até o fim, das referidas testemu
nhas. 

O encerramento deve conter : 
a) Leitura do inst?·~tmento perante o testador e as 

cinco testemunhas e dec laração de confoJ•midade; 
b Subscripção do tabellião e assignatura do mes

mo em publico e razo; 
c) Assignatura do testador, si souber e puder es

crever; si, porém, nao soube'r ou não puder escrever, as 
signat.ura de uma das cinco testemunhas por seu man
dado ou rogo, declarando essa testemunha numeraria. ao 
pé de sua assignatura- «A rogo (ou por mandado) do tes
tador po1· «elle não saber· (ou não podm') esc?·everl>. 

d) Assignaturas das cinco testemunhas. 
3.0 AssignaJo o inst1·umento, o t.abellião deve do. 

bral-o, cozel-o, pôr ping·os de lacres aos lados ; e, depois, 
na face exterioy que serve de involucro, es~reverá 6 se
guinte rotulo: «Testamento de F. de tal, approvado por 
mim tabellião, F. de tal, no dia tal do mez tal do anno 
tal, cosido com tantos pontos de linha de tal côr e fe
chado com tantos pingos de lacre de tal côr. Era ut su
pra. O tabellião F. de tal» . 

O codicilio cerrado deve ser approvado com as mes
mas formalidades, s:tlvo quanto ao numero e qualidade 
das testemunhas. 

Pcwrr(J?'aplw 1.45.-As contas de testamenteiros e cau
sas contenciosas e administrativas sobre testamentos e 
resíduos competem, no Estado do Rio, aos juizes munici-
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paes processar e julg·ar até um conto de réis, e exce
dendo dessa quantia são jnlg·ados pelos juizes de direito 
(Art. 2 l :l, lettra c, d<> Dem·eto n. 43 A., de 1893. 

Pcwagrctplws 226 e 221.- No Estado do Rio os in
ventaries e partilhas são julgatlos até um conto de réis 
pelos juizes municipaes e excedendo desse valor pelos 
juizes ele direito. (A rt. 212, lettra c, do Decreto n. 43 A, 
d0 1893.) 

Pa?·a,qrajJlw 233.- 0 Tribunal reformou a sentença do 
juiz ele direito de Batataes, julgando nã.o bastar o in ven
tario e ser necessario ter havido effectiva partilha elos 
bens. 

Transcrevemo-s o Accordão elo Tribunal de Justi ça 
do Estado (Vide «Gazeta Juridi ca>J do Estado, pa g·s. 117 a 
12.5, vol. XIII, n. 2, ele Fevereiro de 1897) : 

Casamento civil - Inventario dos bens do · extincto casal antes do 
segundo casamento 

1.0 E' indispensavel o inventar io dos bens elo casal 
quanuo ha fi lh os, para gue o conjpge sobrev ivente possa 
contrahir segundas nup<;ias sem incorrer na pena do a rt. 
99 da Lei elo Casamento Civ il. 

2.0 O inventario de que falia o artigo 7.0
, § 9.0

, da 
Lei n. 181, de 1890, comprehen cle tambem a partilha. 

3.0 A pena do citado art. 99 é applicavel por sim
ples negl ig·encia, não sendo necesEario o dó lo ou pre
juízo. 

4.0 Não ha analogia entre essa pena e a do crime 
ele .sonegação. 

ACCORDÃO 

Accordão em Tr·iburial : Vistos e relatados estes autos 
de appellaçao c íve l e bem discutidos, e.:1t.re partes J osé 
Gabriel Garcia de Fig·ueireclo e Joaq uim Garcia de Fi-
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guei r·edo, assi stitlos de seu tutor, Major Joaquim Alberto 
ela Costa, e auctorizados por alvará judicia l, auctores, e 
ré D. Mariaooa Carol ina Alves, que fôra casada em pri
meiras nupcias r.om Gab r·iel Garc ia de Figueiredo ora 
rep r·esentada por seu segundo mariclo, Anton io Luiz 
Gonçalves, Llão provimento á appellação interposta pelos 
aucto r·es appellantes para reformar, como reformão, a 
sentença appellada que julgou improcedente a acção 
com fundam ento no art. 99 com referencia ao art. 7.0

, § 
9. 0

, tla Lei u. 181, de 24 Lle Janeiro ele 1890, pedindo a 
conclemnação da ré appellada ua perua, em proveit.o dos 
.filhos do primcüo patr·i monio, Jas duas terças partes 
elos bens que na partilha, em meação, re~ebeu no valor 
de 1():524 ,~325. 

Reforrnãc' a sentença appellada, porquanto, mesmo 
que se tome o vocabulo inventario - Je que usa o art. 
7.0

, § 9.", da citada Lei n. 181, de 1890, na sua accepção 
ele descri pç::ío elos bens deixados pelo defunto ao tempo 
de sua morte, mostra-se dos autos que a ré appellada 
contrahiu segundas nupcias sem ter comp letado o inven
tario elos bens elo casal; pois in'oentan·a que, em· g·eral, é 
Jescrrpção de Lens, particularment.e- 0omo Je:fine Perei
ra~ e Souza, Dicc. Jurídico, 'oerb. i?z'oenta?··io,- é a «nume
ração e descr·i pgão U(lS bens moveis, de raiz, ti tu los e 
papeis, diviüas activas c passivaSJJ, definição esta que se 
conforma com a Orcl., liv. l.o, tit. 88; e dos autos se 
prova que a ró appeliada, tendo inici ado o inventario 
dos bens de seu primeiro casal e Llescripto os moveis, 
semoventes e Lle raiz antes de seu segundo consorcio, 
veio a completar o inwmt.::rrio tempo Llepois ele coqtra
hiJo o segundo casamento, tendo feito a clescripção das 
dividas act.ivas t3m lO ele Maio ele 1894, em data poste
rior ao seg.umlo casamento a 21 de Abr· il elo referido 
anuo. Accresce que a intenção do l(~g i s lador· dispondo 
que o viuvo ou viuva, qne tem :filho do conjug·e falle
eido, não posf'a casar-se emquanto não fizer inventar io 
elos bens do casal, sob pena de perda de duas terças 
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partes dos hens que lhe devião caber no inventa rio, si 
o tivesse feito antes J o segundo easa mento, é que se 
faça inventario tornando-se elle co mo proeesso com pre
hens ivo não só da desvJ' ipção g·e1·al dos ben::; co mo tam
bem da partilha, sendo por ell a feita a sepa r·ação l'ea l 

dos bens dos fi lhos do pri meir·o matr·imoni<J e dos bens 
do viuvo ou viuva meeiro e por ella sabendo-se quaes 
os bens levado::; ao segundo casaL A lei exig·e inventet
rz'o feito-ou eoncluido pela effectiva paetillt a-e seu fim 

foi salvaguardar os cl irei to::; Ü1JS fi lhos elo peimei ro ma
trimonio para que nã.o pudessem se r· sacri ficados no 1 o
ventari a em todos os seus. termos. 

A lei, diz Clovi s (Dieeito ela Familia, pags . 477 e 
478), fere indist inctame nte a qualqn cr dos conjuges cle
sidioso em partilhar a for·tun a do cas;1 l, post.o que sof
fl'ego por contrahir novo casa mento ; e cí pag-. 87 diz elle: 
-pelo rlireito alle rn ão e em alg· uns outros reg·imens ju

. ridicos ha t.ambem a ex igencia da pcwtilka préoict. 
Não tem app li cação ci es pcci e as n1zões relativas ans 

casos da Ül'tl., li v. l. 0
, t it . 88, §~ 8 e 9, c liv. l.J:.o, t it. 98, 

§ ô; e nem para offectiv iüade da pona do ;ut. 99 da lei 
n. 181 , de 1890, pelo facto da violação elo <Ht. 7.", § 9.0

, 

da mesma lei, é necessa ri a a pr·ova ele fr·a nüe on dolo, poit; 

a. lei é prohibitiva e manda impéH' a pena pela prc,va 
ela omissão do inventario dos bens elo casal aute::; elo se
g undo casamento, em cog itar da cnlpa, do lo ou fr·;lnu e. 
como se o ex ige para a acção de soneg-a dos quanto á 
impos ição de penas. Ass im , á v ista Llos ex postos moti -

vo~, julgam procedente a acç~o e co ndemuam a ré a 
perder em p1·ove it.o de se us filhos do primei r·o matl'imo
nio, os autores, as duas ter·ça.s partct; tlos b0ns que lhe 

couberam em parti lha, na so m ma de 1 6:524$325, as pa rtcs 
cabentes aos autores no valor de 7:344$ 144, pert.cncrn
tes a ambos e a pagar as custas. S. Pau lo, 2 de Sd cmb!'O 

ele 1896.--.Broté?''O , presidente int eriu o.- Fer?"eint Aloes.
Olü,eiTa Ribeú·o.- Can uto 8amiva. 
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Accordão confirmado pelo Tribunal pleno, em sessão 
de 10 de Julho de 1897. 

Em contrario foi julgado pela Relação elo Recife, por 
Accordão de 14 ele Agosto de 1896.- Di.reito, vol. 71, n. 
3, pags. 331 a 336. 

Pamg1Ytplw 238.- Appellação é denominação impeo
pr·ia, pois é caso ele recur·so ex raordinario (Lucio de Men
uonça, Recurso extraordinario, Direito. vol. LXXI n." 2, 
pag. 164 in fine). 

Páragmplzo 247.-A livre faculdade de dispor em 
terc;a (O nl., li v . 4.0

, tit. 82), não s0ffre limitação pela Ord., 
li v. 4.0

, tit. 66; assim jnlg-on o Tribunal de Justiça de 
S. Paulo, por Accordão ele 29 J.e Set.en1bro de 1897, na 
apppclla.ção civil da capita.L n." 1277. entre partes Mar·ia 
Fng·on i e Graciana Mar·ia dos Passos, reformando o Ac
co rdão ele 17 de Abr·il do mesmo anno, sustentando que 
a prohibir;ão de doar e a lienar á concnb iua não se estende 
aos actos de ultima vontade, seguinl lo a op inião de La
fayett.e, Dir·eito:s de Fami lia, nóta 2." ao§ 40 , pag-. 70, em 
contrario a Coplho ela Hocha, § 690; Ramalho, lnstit. 
Orph., pag. 56, núta 163, e Lobão, Aec. Summ., vol. l.", 
§ 183, e DisseJ"t. 2 .. "; Clovis, Dir. rla Familia, pag. 168. 

PCM"Ct!J?"aplw 263, nótct 90. O Tribunal de Justiça 
de S. Paulo sustentou ser o comprador da herança res
ponsavel pelas di viuas ela herança, na proporção ela q ueta 
hereditar·ia cornpr·ada; pois percebendo todas as vanta
gens provenientes do direi to hereditar·io, é justo que 
supporte os encargos. Qui sentit commodurn et onus 
sentil'e debet. Sicut lucrum omnem ad empto J·ern hereui
tatis respicit, ita damnurn quoque debet ad eunclem res
picere. (Dig·., liv. 18~ tit: IV, l. 2.'\ § 9; Cod.. de He·red. 
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Vendit, liv. IV, t:t., 39; Pothier, vol. I, ns. 109 e lll, pag. 
523, e Successões, pag. 264, § 2.0

; Accorclãos do Tribunal 
de Justiça, de 6 de Março e 9 de Outubro de 1897, na 
appellação n. 1235, de Dons Corregos, appellante Benedicto 
Paiva e appellado Antonio Pedroso de Almeida; Hevista 
Mensal, vol. V, de Março de 1897, pag·. 271.) 

Paragrapho 275, nóta 96.-0 Tribunal de Justiça 
de S. Paulo, em contrario a essa opinião, julgou qué a 
mulher casada que renuncia a meiação no inventario 
dos bens do marido não é responsavel pelo pagamento 
das dividas do casal ao tempo da constancia do casa
mento por bens posteriormente adquiridos, depois da re
nuncia. (Accordão -de 17 do Julho de 1897, na appellação 
da capital, n . 1079. entre partes Manoel Ferreira Leal e 
outros e Jeronymo Sampaio e outL·os, reformando a sen 
tença de 1." instancia que em contrario julgou. 

Pamg?·aplw 284, nóta 96.-No Direito. vol. 71, !l.. 

4, pag·. 509, se vê julgado pelo Tribunal Superior doEs
tado de Alagoas, que as divida!'; dos herdeiros são im
putadas em seus quinhões; que a collação é extens iva 
não só aos ben's que o pae ou mãe separa do acci'VO de 
seus haveres e entreg·a ao filho, como ás dividas, quer 
pl'ovenham de enzp?·estimos, quer de out?·o titnlo, pois 
tanto no l.o como no 2.0 caso, procedem do pae ou da 
mãe. (Ord., liv. 4.0

, tit. 97, princ.) 

Paragmplto 297.-As acções de nullidade Je testa
mentt' e desherdação são processadas e julg·adas pela 
Camara Civil, no Districto Fede1·al. (Art. 20. § I.", II, d' 
Decreto n. 257H, de 16 de Agosto ele 189'1.) No Estado 
do Rio julgam taes cansas os juizes de direito. 
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P ct1Yt(J1''aplw 309.-Testamento reciproco. -Transcre
ve mos a interessante sentença do Supremo Tribunal Fe
de m! a respeito dos_ estrange iros que uo paiz faze m tes
tamento reei proco e conjunct ivo CO ill O es posos, mutua
mente se inst.it uiudo, e quamlo pe las leis do paiz delles 
não são perm itt itlos taes testa men tos c.o·m trJLtn.s. 

ccV istos, expostos e disc ut. i1.los os p1·ese ntes autos ele 
homolog·ação de .·eute oça esha ogeira. Tendo Giuseppe 
Martinell i req ueriu rl ho1no log·a<;ãn de senteuça proferida 
pela Cô 1· te de AppellcH;ão da ciLlade de Lu c(.;a, no reino 
da Halia, que dec laron nu llo o testa mento ele mão com
rnum ou cc,njuncti vo, feito n. t cidade de S. Paulo, desta 
Hepnblica dos Estar.los Unidos do 13razil, ent re os co nju
ges Raffae llo Mar ti OP, [[i e Ambro::; ina Mu lten i; offcrcceu 
e::;t a os seg·u i ntes emha l'g'OS, em que· ar tic 11 la: 

- Que seu !ll<Hiun l'esid i tt po1· mui t.o tempo· na ca
pi ta l elo Estado de S. Paulo, onde com o aux:ii io Lia em
bargante adq uiriu alg uma fo1t uua; 

- C,J 1te prctoudemlo seu IPnr·itlo e ella emb<u gante 
I'evct·em a tci'I'a de ::;e u nase i lt tontn, tir.el'am em 23 Li.e 
Março de J81:J2, na ciliado de S. Paul n, pe1·ante o I'e.;pec
t ivo ta belli ãn, t.c.;tu mento de mi1.o cr> mtnum, em que se ins
t it uiram rec iproca mente herJ ' iros de tol lo:s os bons que 
pos::;ui am, dado"\ Ll uc ua oGcas ião da ni ortc de rtlll del les 
já n3.0 e x. i s t i ~ se n1 seus ascentl eu 1·e::;, y ue eram os unicos 
heJ•deiPos fu i·çaclos ; 

-Q ue, fallecenuo se u marido na cidade ele ·Lucca, 
reino da Ita li a, I'egTesso u ella emba l'g-a nte á terra de seu 
domi cili o, e que na cidade de S. Pa ulo fez inventar io 
judicial dos bens de sen casal; 

Que, I'econ hcc iJo valicl0 po1· sentença ele 25 de 
Maio de 1894, o testamento de mão commum , lhe foi 
adjudicada a meação Lle seu marido ; 

- Que quando já estava na posse de t~oclo o ·aMrvo 
elo se u ca ·al inten taram os irmãos e sob!' in lt os do seu 
m<uiLlo, oo l'eino da Halia, ac<.;ão de null icla Le do tes. 
tameuto e petição de herança ; 
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- Que esta acção, julgada improcedente no juizo de 
primeira in:otancia, foi consideraua regular pelo Tribu. 
nal Ja Côr'te üe A,1pell açãu Jo Lucca, quo decidiu em lO 
üe Fever·eiro üe 1896 serem c0ntl'a rios á lei italiana os 
testamentos de mão comnnun ou conjunctivos; 

- Que essa decisão, porém, que negou a validade do 
testamento não podia ter execução no Brazil, pois que, 
sem mais fórma de jui;;;o, revogava Ullla sentença br·a
zileira; e que, poetaoto, üevia ser negada a pedida ho
mologação. 

Contestando os em bar·g·os, c! issc o herüeiro co !late
ral Ginseppe Mcuti'nelli que Ra:f:l'ae llo Martinelli er·a ita
liauo e havia fal lecido no reino da Italia; que o Tribu
nal italiano annullando o testamento de mão commum, 
teito pelo me:omo Raffaello Mar-tinelli e sua mnlher·, por 
não ser r·cconhec iclo pela Lei italiana, declarou ab-intes
tada a her·ança de Martinelli ; <~ que, sentlo as successões 
leg it imas 0 t.estamentarias regidas pela lei nacional do 
de cuJus não se poderia deixar· de homologar a :oentfmça 
italiana. 

Isto posto : e, 
Uomideranclo que nma das principaes causas que no 

16.0 seculo, segundo ens ina a tradição .i uridica, clerarn 
orig·cm á g·r·ande regra - l11cus ?''e,r;it actum - foi a dif
ficu lclade em que muitas vezes se achava u est.raog·e iro 
para fa:~;et· o seu testamento do acc ;l'do com as leis ele sua 
pfltria; 

Cons iderando cl'H:\ posteriormente, a .i nrisprudencia 
int.emaciona l adoptctndo este sa lutar· pl'incipio, ex.pressa
ment.e cons ig·na que as fór'mas dos actos são reguladas 
pelas elo Logar onde tem sido cll e:o celebrados; 

Considenmdo q uc o esc ri ptor· Esc h loson r·est ringe 
essa r·eg r·a com r·cforen cia á mater·ia elos testamentos, 
pois que cl le diz: - que um testamentü é sempre va lido 
quantu á fór ma si o testador morre em paiz ext.rangeir·o; 
mas st elle voltar á sua Nação de origem, tal acto será 
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radicalmente nullo, desde que não fór um modo de tes
tar reconhecido pelo seu direito nacional; 

Considerando que a esse respeito observa Fiore que 
a solução desse escriptor não é scientificament.e admis
sivel, porque não ha razão para invalida.r urna disposi
ção valida, só pelo unico motivo de ser possível o testa
dor fazer outros testamentos ; 

Considerando que o mesmo Savigny, que aconselha 
a todo chefe de família prudente que faça o seu testa
mento em sua patria, para prevenir quaesquer duvidas 
que por ventura se possam suscitar, a:ffirma, ~em embar~ 
go, que não acredita que a limitação· de Eschloson seja 
conforme com os princípios ele direito, não havendo tão 
pouco encontrado muitos particlarios dessa cloutrina; 

Considerando que esta di vergencia ele opiniões a in
ela mais se accentua em face elo testamento de mão com
mum, ou conjunctivo; e a legislação ele diversos paizes 
tem dado di:fferentes soluções attinentes ao modo de 
apreciar esse acto de ultima vontade; 

Considerando que Demangeat, Marcaclé, Duquit e 
Despanget são de opinião que si o testamento de mão 
commum ou conjuncti vo é prohibiclo em razão de ordem 
publica ou social deve-se applicar a lei que rege a valiclade 
de taes actos. Si ao contrario não se toma a prohibição nesse 
sentido, como pensam Merlin, A ubry, B.au e Demolombe, 
eleve se ter em observancia a reg·ra-loc~ts ?'egit acturn; 

Considerando que nessa conformidade têm decidido 
os tribunaes francezes que o art. 968 elo Oodigo Civil 
Francez, que prohibe os testamentos de mão commum 
ou conjunctivos contem uma regra ele fórma, e que por 
conseguinte os conjug·es francezes podem, nos paizes 
em que é perrnittidú semelhante modo de testar, si ins
tituírem reciprocamente herdeiros um elo ont.ro em um 
só e mesrnn acto. (Côrte de Appellação de Oa:;sação, 23 
de Junho de 1833; Côrte de Tou1on, ll de Maio de 1850); 

Considerando que os juizes ela Côrte de App~llação 
de Lucca procuram justificar o seu julgamento em con-
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trario a essas decisões com a circumstanc ia de achar
se o art. 968 do Cod igo Civ il Fl'ancez não sob a rubr ica 
das - «ftir·mas de testamentosJJ - mas elas succcssões tes
tamentarias; o que claramente demonst.ra que aquclla 
prohibição affecta, não á fórma, porém á s ubstancia do 
acto; 

Considerando que este argumento não parece deci
sivo, porque1 além de se r regra de direito que- <wztbri
ca legis non est lex>J - , accl'esce que a co llocação de. se 
dispositivo prohibitivo na parte re lativa ás snccessões, 
não póde alterar a questão, desde que de sua simp les 
leitura para log·o se evidencia que elle cogita uni ca
mente da fórma de escripto que serve para authenticar 
a disposição da ultima vont::,de; 

Considerando mais que Rolin, em sua moderníssima 
ob ra sobre o - «D ireito Internacional PrivadOJ>-, pub li
cada este auno, <~cceitando como j u riclicas as sentenças 
daquclles t.ribunaes francezes, ponclem que hocliemamen
te todas as legislações dos povos cultos, consag rando que 
a regra-Zoc~ts ?'egit actum applica-se mesmo ás fól'mas 
substanciacs de qualquer acto, nenhuma razão ex iste para 
que delta seja excluiclo o testamento ele mão commum 
ou conjunctivo; 

Considerando, por outl'o lado, que, si por ventura 
não fosse controvertida a materia de se r ou não appli
cavel ao testamento ele mão comm um ou conjnnctivo a 
regra- loczts 1·egit actltnt- , a i nela não se poderia J ar exe
cução á presente carta de sen tença italiana, pois que 
tem ella por fim cassar uma sentença brar.ileira, que, de 
accôrclo com o :::osso dit·eito, julg-ou valido o testamento 
em que Rafiae llo :Martinelli e sua mulher Am hrosina 
Mo lt.eni si institu íram r·ec i procamcnte, em um só acto, 
herdei ros um do outro ; 

CQnsiüerando que, s i em attenção ás relações Lle 
amizade ou ele mutna convenioncia, é pcrmit-.tido quo as 
sentenças estrangeiras produzam effoitos além de suas 
fronteiras territoriaes, todavia não :seeia licito dilatar 
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essa concessão até o desconhecimento do direito Ja so
berania nacional ; 

Con~iderando que as reg·ras de com petencia e de 
processo são do domínio ela lei tel'l'itoria l, e por isso não 
podem, como muito bem entendem Weer·s e Rolin. sei' al
teradas por actos emanados de auct.oritlades estrang-eiras; 

Consider·ando que na co r·rente opin ião dos praxistas e 
com iuteiro assento em nossa jurisprudencia, as senten
ças, quando evidentemente contrarias a clireito e por
tanto nu llas nos termos da Ord., liv. 3, t it . 75, não po
dem ser declaradas t.aes, emquanto não se annu llam 
pelos meios competentes, pois que têm em seu fu.vor a 
presumpção- ;/u1·is et ju1·e de serem verdade i r·as e justas ; 

Considerando que, assim sendo, dado que a senten
ça qne ju lgon valido o testamento de mão commnm ou 
conjuntivo seja man i festamente nulla, não seria -possí
vel decretar essa nullidade, sem que ella fosse deman
dada perante os tribuuaes brazileiros: 

Accordão, por estes motivos qne consultam a eleva
dos interesses de ordem publica, neg·ar a pedida homo
log-ação da sentença proferida pela Côrte ele Appellação 
de Lucca, no Reino ela ft.a lia, nos termos do art. 14, let
tra B, n . 5, da Lei n. 221, de 20 de Novembro de 1894. 

Pag·as as custas pelos embargallos. 

Supremo Tribuna I Fecler·;:Jl, 21 de Agosto de 1897.
Aq?.tino e Gast1·o, presiclente.-Be?'?W?Ylino Fe?'?'rJÍ?'a. - João 
JJarballto.-Manool JJ!u?"tinlto, venc ido . Votei pela homo
log·ação, por· não fundar· a op;-)Qsição contr·a. a sentença 
estrangeira em qualquer dos casos ])l'evist.os no artigo 
12, § 4.0

, lett.ra B, da Lei n. 221, de 20 de NoYembro de 
1894. - Andt·é Cavcblcanti - João Ped?"u. - Púzdalzybcb de 
Mattos.-Ribei1·o de Almeida. Ame1"ico Lobo. Nã.o exerci 
a att.ribuição conferida ao Tribunal inconstituciona llllen · 
te.-Hm·minio do Espi1·ito Santo. Vencido de accôrclo com 
o voto supra.- Pe1·ei1'a Franco.-Foi presente o sr. MI
nistro Procurador Geral da Republ ica. Sobre testamento 
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de mão commum vide direito, vols. 1.0
· pag. 179, X, pag. 

433; XIII, pag·. ~37; XXXVIII, pag. 535 e XL VIII, pag. 205. 

Pa?WJ1'rtplto 352, nóta 131.-0 Tribunal ele Justiça 
ele S. Pau lo muuou ele opin ião na interpretação da lei 
fiscal a respeito, .i ulga o elo que os bens ele um herdeiro 
ausente no ex trangeiro não devem pagar imposto quando 
t.aes bens ficam no Estado e não ~a hem delle. Eis o Accordão: 

EMBARGOS 

N. 745 - CAP ITAL 

Embcwgante : - A lzerrtnçct de Angelo A11d1'eotti. 
E?nbmy;cula : - A Jí'~t .wndct do Estado. 

(l ) Accrmlão em Tr·ibunal: que vistos, r·elatados e 
discutidos este;:; autos ent.re partes --embargante a heran
ça de Angelo .-\..nureotti e embargada a Fazenda do Es
tauo, recebem os Embarg-os para, reformando o accordão 
embargado, mandar que preva leça a sentença que homo
logou o calcu lo de fls. lB, deJuzinJo '/2 "lo e lO % addicio · 
nal sobre o li<tuido do quinhão hereditario em vez de 
20 % e aud icional, como pretende a Fazenda do Estado; 
porquanto, si a herJeira Dona Carmela And.reotti tem o 
seu domicilio na Ern·opa, mostra-se entretanto destes au
tos que quasi a tota lidade Jo capital hereditario acha-se 
ligado ao g·yro commercial lia firma social A. AodreottL 
e Companhia, da qual fazia parte o finado Andreotti, e 
a escriptura ele fi. 13, demonstrando que a referida her
deira se incorporava áquella firma, de que são socios 
seus fi lhos aqui residentes, com o patrimonio que cons
titue a propria herança, tOI'oa evidente ser inapplicavel 
á r.specie elos autos o disposto no art. 17 da lfli n. 239, de 
4 d.e Set.embl'o de 1893, que se refere a heranças ou ca
pitaes que tivei'em ele sahir elo Estado, sem cogitar de 

(1) Vide Revista Mensal VI, pag. 239, Accordão n. 238. 



d0 mic ilio do h e!'Cleiro, até mesmo porque o pensamento 
da lei é todo de oruem econo mica, aggravando o impos
to par-a o ca pi tal que se ret i l'a l' do mov imento commer
cia l do paiz, e attenuanLlo pa1'a o que aqui permanece r : 
- o seu objcctivo 6 o cap ita l, mas nunca a pessoa do 
herdeiro. 

E nem a Llisposiçã.o da lei prov inc ial n. 86, de 23 
de Junho de 1881, qn e já se eeferi'a a taes heranças, 
pode modificar esta intelligencia ua citada lei de 1893, 
pois é a propria lei de 1881 q 11e no art. 23 c Jmprehen
cle exclus iva mente hemn ças c legados q~te se r"eti?"Ct?'ern 
JXtlYt o e::ctmngei?•o, por não morar nc Brazil o herdeiro 
ou legatario, o qne não se dá nesta hy pothese, em que 
a hel'ança fica no paiz. 

E assim j ulgando, comlemnam nas custas a em bar
gada. 

S. Pau lo, 24 ele Abr il de 1897.-B?·oté?·o, presidente. 
-Olivei?Yt Ribei1·o.- 01t1úta Oanto, vencido. Regeitava os 
embargos para confi rm ar o Acco rclão por se us funda
mcnt s.-Delgado, venciJ.o.- Vi1 '{Jilio Oa1·doso.-111. Oesa1·, 
vencido.- J7.{. de Godoy.-P~1~/tei?·o Lima, vencido de ac
co rJ.o com os fundamentos J o Acco1'dão embargado e 
mais da d isposição J.o art. 68 do Decreto n. 655, ele 14 
ele Ab ril de 1896 ... heranças e legados que sahirem do 
paiz, por nelle não r'esid1:1·· o he r·deiro ou legatario. Oct
nuto Sct1'ClÍM .-Fe1'? 'eim Al'oes. (Revis ta Mensal, vol. de 
Ab ril de 1897, pags. 442 e <143) . 

O Acconlão foi embargaLlo pelo Procurador Geral do 
Estado e con firm ado pO l' Accordão ele 2 ele Outubro do 
ci t ado anuo. 

Pa1·{~qraplw 37.1.-0 De01·eto n. 2219, ele 18. rle J a
neiro de 1896, esta beleceu o {ormato, va lores e signaes 
característicos <lo se llo da taxa .i uüi ciaria, creaclo pelo 
Decreto leg islati vo n . 225, Je 30 de Novembro ele 1894. 
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Parag?'rtplw 100.-Filhos naturaes-Em França foi 
promulgada a Lei de. 25 ele Março de 1896, sobre o di
reito successorio ·dos filhos naturaes, a qual se vê pu
blicada em Dalloz, 6.0 cahier de 1896, pags. 26 a 3.2, ha- · 
vendo o advog·ado Allarcl feito um estudo em um volu_ 
me in 8.0 A lei foi proposta ao Senado em .27 de .Junho 
ele 1895 e sanccionada no anuo seg·uinte. 

Ella não concede direitos aos filhos naturaes sobre 
os bens de seus paes fallecidos sinão quando hajam sido 
leg·almente reconhecidos, e neste caso são t.iclos como 
herdeiros e concOI'rem á successão ele seus pae e mãe 
falleciclos. O direito hereclit.ario clelles na successão ele 
seus pae e mãe é assim declaPaclo : -Si o pae ou mãe 
deixarão descendentes legitimas, o direito é da metade da 
quóta hereclitaria que coubesse si fossem legítimos. E' de 
tres quartos quando o pa e ou mãe não deixam descenden
tes, mas ascendentes, irmãos ou irmans, ou descendentes 
leg·itimos Je irmãos e irmans. Têm clieeito á totalidade 
dos bens qnarAo o pae e mãe não deixam descendentes, 
ascendentes, irmãos e inuans e filhos destes legítimos. 
Em caso de fallecimento elos filhos naturaes, seus filhos 
e clescenlientes podem reclamar eg-uaes direitos retro de
clarados. 

Taes disposições não são a.pplicaveis aos filhos adulte
rinos e incestuosos, pois estes só têm direito a alimen
tos, regulados seg·nnclo os haveres do pae e da mãe, at
tenclendolse ao numero e qualidade dos herdeiros legítimos. 

A successão do filho natural morto sem posteridade 
devolve-se ao pae ou mãe que o reconheceu, ou a am
bos si o reconheceram. 

No caso de já terem fallecido o pae e a mãe do fi
lho natural morto sem posteridade, os bens que houverem 
herdado elos paes passam aos irmãos e irmans legitimas 
em ser, existindo ou em valor; quanto aos mais bens 
passam aos irmãos e il'mans naturaes. 

Os filhos natm·aes reconhecidos não podem receber 
doações intm· vivos, além do que lhes é concedido por 
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successão. Os filhos natur(Jes reconhecidos têm direito 
a uma reser·va qu.e é cor respondente a uma quóta que 
podr.rião ter si fosse m legít imos, calcúlada obse1·vando 
se a proporção que ha entre a quôt.a attr ibnida ao filho 
natural no caso de successão ab-intestato f.l a que no 
mesmo caso poderia ter si fossem leg·it.i mos. 

Quando, em falta de filh s leg- itimas, o defunto dei
xa um ou muitos filhos naturaes e ascendentes na!'i duas 
linhas ou em um a sú, as li be raliuades por actos inter
VÍ7JOS e por testamento não pouem exceder á metade uos 
bens si não ha sioão um filho; o terço si ha clous; o 
quarto si ha tres ou maio1· numel'O. 

Os ben~, ass im reservados, são adquiridos pelos as
cenuentes até á COOCIII'I'encia cie U lU oitaVO ua :mccessão 
e o resto pertence aos ·filhos uatnracs. A lei reg ula a 
ordem tle succedcr eo t.rc os herdeiros leg it.im os e os na
t.nraes. Em falt.a delles os Leus passam ao conj ugc so
brevivo, e na fa lta á Nação. 

M M. Leto lli er, Julien, Demole e Fnlain , nas Cama
ras dos Deputados e Senado, aprcscnbnam, em l8g8 e 
1890, projectos ped indo a assemelh ação co mpleta dos 
fi lh os natumes 1·ec•mhecidos e leg· it im l)s, com partes 
eguaes nas snccessões patemas e maternas, egual Leg·i
'j. i ma co m excl nsã:o elos ascend entes, sa lvo pensões con
ced idas a estes qnancln prec isassem . 

Elles toma1·am por base de seus projedos nma lar
.g-a definição da fa,milia, dizendo se r um agm pamento 
de pessoas q ne consenti ra m funn ar urna_ agglomeração 
de dir·eitos e deveres reciprocas. Que uma vez rt~eonhe

cidos os filbos uat.uraes, os paes, ::;em incorrer em des
p!·eso publit;o, não poLlem Llist.iog- uil-os tlos legítimos 
quanto ü. ed ncação, t ratame nto, preparo de sua ca rreira 
e dúte, e nem é possi vel qnc sejam· prete1·iclos pelos as
cendentes, o ?7wsmo ZJincnlo de sangue u1úndo a patm·nidade 
?Uttural e legitima aos jill~os . 

Em ilin Acn llas (Di reito Civil) vae além, quer a asse
melhação de to1los os fi lhos, comprehe nden~o mesmo 
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os adulterinos. Diz el~e : «Devant la justice l'enfant est 
l'éga l de l'enfant; pom chaq ue enfant, la fo rmu le ün 
droit est la même. Tont enfant a clr·o it. a êt. re élevé, d'a
bord par ses pere et roere, ensu ite pai' ses a cenclant.s, 
et á üefaut eles uns et des autl'es, par la societé.ll 

Danph in, no pa rlamento francez, com bateu os refe
ridos projectos e foram r0g·eit.ados em sessão de 18 de 
Maio de 1895, dizendo : cca famí lia não é sómcnte um 
agr upamento que nm pae ou mãe compõe ê:Í voutaJe; 
as leis, a mora l, as relig iões e os costumes no mundo 
inteiro não a r..o mpr·e hende m assim . No sent. itlo real e 
uni versalmente acceito. é nma instit ui ção socia l que 
procede do casamento; está invene ivelmente lig·atla a 
elle, ·qne lhe assegul'a a conseevação e tlig·nitladó, que a 
fó r·ma e dá-lhe perpetuação, não t.enclo o le0 ·iRlador o di
reito cte abala.r essa inst it ui ção. Cone! n i r· <los deveres elo 
pae e mãe naturaes pa r·a a obeigação de assemelhar os 
fi lhos illeg· itimos aos nasciuos de justas nupcia; pol-os 
em pé de egualdade de dieei tos, é sacr ificar um inte
resse superior e ge ral a sitllações part.ieula,·cs e cxcep
cionaes, é animar a desordem dos costumes, pl'ovocae 
disco rdias e od ios com prej ui :~.o tlos laços üe sangue que 
se a frouxariam , e não have ria razão para se except.ua r rla 
egualclade os filhos adulterin os c incestLwsos, para com 
os q uacs a grav idade ela fa lta i1 npõe mais for·t.e respon
sab ilidade.)) 

Entre nós pende J.e appl'OV<IÇão J.o 'euat.lo um pro- . 
jecto revog·ando a Lei n. 463, de 2 de Setemb r·o ele 1847, 
e rest.aur·ando a OrJ., li v. 4.'', t it. . 92, menos quanto á 
Jistincção eut. re nob r·es e plebens. 

h oram oflercciclos tres subst it nti vos tlos srs. Gomes 
de Castro, Ber·u ar'tlo de Meudonça Sob ri nbn c Gonça lves 
Chaves que requereu, em 3." di scnssão, qne l'osf::ie nomea
da uma comm issão especia l pam J.a1' p}JJ'CCe J' sobre o pro
jecto, tendo sido nomeaua e composta de tres membros. 
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Pa1·ag1Ytplw 412. - A lei que que prohibe a investi
g·ação da paternidade, ll iz Julio Favre, enverg·onha a ci
v i li sação. 

Julio Simon (La Liberté Civi le) diz que sim ilhante 
lei é ferina, agg rava a posição ele u m filho já victima 
ue uma desgraça immerecida, pois que não tem família. 
E lla é benevo lente e protectora elo pae, o mais culpado, 
isto é, aq uelle que não reconhece seu fi lho; prohibida 
a investigação ua paterniuade, elle, o pae desnatu rado, 
é invencível no seu proposito de não cumprir o dever 
de reconhecer o fi lho. 

M. Marie diz : Todos devem ter a responsabilidade 
de seus actos. Abso lver um culpado com o pretexto que 
haveria innocentes e perig·os na investig·ação do crime, 
c'est de la. laclwté, ce n'est pas de la justice. 

Em f avor <los filhoR naturaes erguem-se as vozes 
de li tteratos e jurisconsultos, assim Victor Hugo, Ale
xandre Dumas Filho, Herolt.l, de Fresquet, Littré, Lacan
tinéri e, Laurent, Louis Blanc, Eugene Pellctan, Cour
celle Seneui l, Vache rot, Demangeat, E. Aco llas e outros. 

Emílio Girardin, no seu li v ro sobre a condição dos 
filhos n::.tlll'aes, d iz : Como explicar que seja o filho que 
soffra a pena da falta que elle não commetteu, da falta 
que foi commett.~da antes que elle tivesse nascido, antes 
que fosse gerado, antes que fosse conceb ido'? Não é só 
esta a iniquidade e perve rsão da lei e da razão huma
na, vai além: Punem-se os innocentes e absolvem-se os 
autores da culpa, os paes! 

Ca rvalho de Moraes o clisse : Será moral que os 
paes adulteras, cessando o impedim ento, possam casar 
legalmente, e que a pena recaia subre o fr ucto do pecca
minoso coito~! 

O nosso jurisconsLllto nacional, dr . João Monteiro, 
no se u discurso inaugural elo curso ele legislação com
parada, no seu traba lho- Da Unive rsalisação do Dire ito
diz que a prohibição de pesquiza da paternidade e ma
ternidade natural é um monstro immoral e injuridico e 
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appP.lla para as eloqllentes paginas de Accolas, na sua obra 
-Les enfants nat1wels, 1862. 

Transcrevemos a bella nóta 55 do trabalho do illus
t.re profes or da nossa Faculdade : 

«Ü Codig-o Hespanhol permittc, é verdade, a pes
quiza da paternidade (art. 135) e da maternidade natu
ral (art. 136) nos casos a lli defin iti vamente taxados; mas 
é precisamente a prohibição em outros casos, possivel
mente quotidianos, que nos revolta. Punir o filho pelo 
erro do pae é monstruoso. 

«A li vre pesquiza da paterni9-ade natural, diz Cava
gnari (Nuovi o?·iz., pag. 21), é uma da::> supremas aspira
ções dos evolucionistas e das instituições que me pare
cem necessarias para purificar e melhorar o ambiente da 
familiaJl. 

Allegam os impugnadores (Vigl iani .Relatione sena
torictle ,1·ul 1 . o lib'ro dei p1·qj. di Ood. Oiv ., pa g. 61 ), que a 
prohibição ua pe!;quiza é hoje um principio ue dii·eito 
comrnum tlos povos ci vilisados. 

Não é cxacto: em ruaior numero são os estados que 
admittem-n:1. Assim, todos os cantões da Suissa (sa lvo 
Genebra, Neufchatel, Vallese e Ticino (Vêde Rossel, llfan. 
de JJroit. Oivile de Suisse romande, Genêve, 1886, p. 50), 
a Au~tria, Prussia, Baviera, Inglaterra, Suecia, Norueg·a, 
Dinamarca, Estados Uniuos, Portuga l, em ce rtos casos 
(art. 130 do Cocl. Civ.) quanto á patemida.de, sempre quan
to á maternidade (art. 131 ), a Hepublica Argentina e, se
gundo tenho sempre opinado, o Brazil, pois não conhe
ço lei que o peohiba, a Llespeito do art. 7.0

, § 1.0
, alin. 

do Decreto lt. 181, de 24 <le Janeiro de 1890, que regu
lando uma relação especial- prova ele impedimento ma
trimonial-não se eleve estender a outras relações. Não 
admittem: a França, a Italia (salvo no caso Lle rapto ou 
ele estupi'O violento, quando a respectiva epocha corres
ponua á da concepção, at·t. 189, Cod. Civi l), Belgica, Po
lonia, Russia, Bolivia (Vitle Cavagnari, loc. cite Sarsfield, 
Notas a los a1·ticulos del Ood. Oivil A1·gentino, pag. 20). 
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O Cocli g-o .(lo Chi le, art , 271, assim dispõe : El ?'eco
nocimiento cs ?m rtdo tib1·e y voluntan:o del pad1·e o macl?·e 
'7_1tC ?'GC01ZOCe. 

Po rque não il ãn üc to(los cod ig os imitar o da Repu
bliea Argco t-.i n}l, :11'1-.. 325: Los !~i/os natzt·1·ales tienen rtc
cion pam pedir :ser ?'eco?wcidos por et padre ú la madre, ó 
ZJet7'a que el.fue~; tus declare tal es, Citando los pad? ·es negasen 
qu.e son lbf}us Stt!;os, aclmitiendoseles en la in'Vestigacion de 
pate?·nülctd ó maternidacl tod1tS las pruebas que se admíten· 
l7íl1'ct 2Ji'OÓM lOS lwclws, :IJ que COnCU?'?'rtn â demost?'a?' la 
jilacion nat'lwaZ '? . 

Allf\ga m a i ud a. os pancg.Y ri::;tc1s elo Coü igo Francez 
qné a indagação (la patem itlado daria logar a pleitos 
i mn1or·aes e csca.uda losos ; «porém, como diz o citado 
Sa r::;ft cld, as lei::; q ttc a permittcm tê m precisamente por 
objecto c vi ta.r l'nuu le::; e escancla los de orc lem supe ri or. 
Nas que::;tõcs üe ti l iação natura l, a inclag·ação ela pater
n ida de oão v isa a tlescohert.:1 <le um crime. As leis não 
pnnem a uu i8c• elas pc;-;soas livres. Ne nhum homem se 
julg·ar ia clc::; llom aclo po1·q ne tiO tlcscobri sse que era o pae 
natll i'a l ele u mn. pe"soa. Uocle est á, pois, a descoberta 
J e acto esca ncl<1loso? 

Y cú md ev it a i' cn los j uicios la disc ttsion de he~hos 
iu morales ó es~a ntla. losos? L•ls pleitos sobre est upros, nn· 
li rla.d de 1n-ü .ri mon ios, a ma.neebamieuto::; tle hermanos 
co m her maua:'\, incestos, adu lte1·ios de la m ujer ó del 
mariLlo so u ve ril<v lcea rn ente pleito:; escamla los ·S, y sin 
emb;n go, e::; Llc to( la ner.es ida,l permit irlos y entrar en 
la iud ag-ac iou y p1'11eh:1 (le lo: bec.bos .. , 

Mas on<le o coJ ig-o IJes panhol é ele todo inj ustiti.cavel 
é ua prohi bi ção da p c::~q u i za ela matern idade, que é, como 
d·ize u1 os esc1·iptor », se mp re ce r-ta, e prJ? ' esta 'V1,~ lr;cwidade 

de cm tiga j zt·ri!;pn tdencia, a int la, na ex pressão ele Sarsti.eld, 
semp re se perm itti n a inLl <1gação da ma te m id.acle. 

E es ta reg- ra p1·ovn a i uda a incoosistencia cl 'aquella 
segunda a llcgaçã.o dos i mpu g naclores da indagação da 
pate ru idaüe. Si é pel'm itt. ida a pesqu iza ela maternidade 
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po r·qne esta é sempre verta, e o facto pode prova1·-se, c 
p r·o hibicla a da patern idade, porque esta não 6 certc1 , 
convceiJ1 cl los outão em que a r·aúi.o da pr·ollihiçilo não 
é o escanda lo du pleito, porque escanclalos tam bem, e 
muito maiore::-, se podem da r nas acçõcs uc reconheci 
mento de matem iclade natUI'aL>> 

§ 411. Oij d i I'C i tos succcssor· ios dos conj uges, em Fr·a.nça 
são actual:nentc regulados pela Lei de 9 de Março ele 
1891. Em fa lta ue herde iros em gráo successivel vem 
o conj ugo sob r·ev i vente, succedonclo ao couj nge preue
fun eto, mas com a concl içM que não l1aja outro ell s 
separação ele co r·pos nem divo rcio. No caso de:;tc a uui ão 
não ex iste, não pode de modl• algum alJrir-se di r·oito de 
succest-ão em proveito elo conj ugc clivorciado sobrevi vente. 
E m r,aso do se paração ele co rpos este di rei to não é attr-i
bu i elo senão ao e. poso em proveito ele q ucm a sepan1ção 
foi pronunciada. No caso mesmo do esposo ser pr·efer iüo 
na successã<• pelos parentes ele eu conjugo, lhe · re 8 1'

vaLlo um direito ele usufr ucto que va ria na quant idatle 
confo r·me a qua l idade das pa rtes que rccoll1crn a ti uccessão. 
Quauüu o esposo predefuncto deixa filhos lcg-itimos, filhos 
ele seu casamento com o conjug-e sobre\·ivente, percebe 
este o us 11 fn1etn do quarto tla snccessão. A lc i no~:: mais 
casos beuc1icia o conj ug·e svb t·e vivente co m usurmcto 
pe la ma ueir·a na lei deter minada e ainda com um a pensão 
a lime ut icia 00 a.uon ua mot·te OU llO fim ua partilha 
se d ut·a r· 111 ai.:; do um éLnno. A lei se Yê citada por· Loui s 
Ma !'t iu . Dr·oit Civ il , pag. 180. 

~ 67. So l !q üc testamentos: no Dititricto li\~dora l 
Pag·am es1e.,; 300 reis por meia folh a pelo novíssimo 
H.eg- ula mcuto, Decreto n°. 2573, tle 3 de Agosto de Hm7, 
tabdla B n·'. <1, publicado no Direito üc 15 Llc Novc mbt·o 
de 1897, pag-. 4SH. 

FIM 
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