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I N T R O D U C ç A O.

Rien nc se perd, rien ne Sf' crée.

1.

o direito vigente e s.ua recopilação.

Nas vesperas de iniciar-se no Congresso Nacional
o estudo do projecto de codigo civil, ora em activa
elaboração, o presente trabalho é apenas uma fonte
de informações.

Simples apuração do direito vigente, exhibe-o em
seu estado legal, na fórma concreta q ue a lei autorisa,
tanto quanto permittem seus' componentes, grandé
parte a granel.

Vem auxiliar a revista do coojuncto das instituições
de direito, .obrigando-as a enfileirar-se cm frente do
legislador para revel~r si em verdade é um organismo,
embora defeituoso ou incapaz das funcções corres
pondentes ás exigencias psychologicas, moraes, politi
cas, juridicas e ecoriomicas de um estado social de
aspirações e tendencias mal definidas ainda, mas de
progressiva reacção contra o direito individualista.
Esboça por assim dizer o perfil longitudinal do direito S"
civil.



II

Sem temeridade é licito affirmar a incerteza do di·
reito vigente. Acha-se em estado de fluidez e, como

, todo o corpo fluido toma a fórma do vaso que o
contem, nesse estado é o direito uma opinião indi
vidual, não é a lei; é um poder intellectual, probo
as m ais das vezes; não é o poder da vontade nacional.

A revogação tacita das leis por incompatibilidade
geral ou parcial, resultante do vago e do indeter
minado do art. 83 da Constituição, tem gerado o
arbitraria, reacções individuaes, por não estar formado
de todo o caracter republicano.

O rigor do direito classico oppõe sua logica ou
dialectica aos novos principias, que do ponto de
irrupção historica (1) querem abrir caminho, genel'a
lisando-se. A theoria ou o querer do direito (Paulo,
Dig. fr. r do L. 50, Tit. 17) tenta mobilisar o texto
da lei para adaptal-o ao novo. meio e encontra no
misoneismo, força de inercia, a negação da formação
scientifica, da existencia das regras latentes do direito.

A jurisprudencia, si algumas vezes corrige a lei
imperfeita, supprindo-Ibe as deficiencias, outras muitas

..a deturpa e a co'n~uz ao absurdo, menos por espirita
de opposição ás instituições novas do que por habito
.de antiquaria, que estudou, professou e applicou o
direito sob outras influencias, geraes ou pessoaes,
sinceramente ou não convencido de ser todo o direito
'sómente o texto inerte,. claro ou obscuro por synthese
e economia juridica. (Sed ex jll1'e quod est regula fiai.)

O trabalho de selecção j uridica deveria ser fecundo
e torna-se nu11o; falta a fé na doutrina e ao mesmo
tempo na autoridade. A situação não é original.

O « conselho dos mortos presididos P01' Papiniano » tornou
ainda mais vacillante e arhitraria a jurisprudencia.

tI) Ihering, Esprit dll dr. rO/l!. T. 3, pg. 30.
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Fez-se Ulecanica a [uncção do JUlz..-contar os· votos.
Em 1427 Bartolo e Juan Andres, o legista e o

canonista, forão os unicos cuja autoridad.e a Hespanha
proclamou, condemnando todos os doutores passados,
presentes e futuros. (2)

Em 1595 esses e mais Baldo e Abad (o PanO'rmi
tanus) são proscriptos. - (C Ahora somos informados
que lo que hecimos por estorvar la proJixidad y. mu~
chedumbre de las opiniones de los doctores ha traido
maior dano y inconveniente.» (3)

A Ordenação Affonsina (2-9) connrma a autoridade
já reconhecida de Accursio e Bartolo; a l\tlanuelina
(1514-1521), não obstante o exemplo de Castella (r505),
estabeleceu recurso (2-5) da opinião de Bartolo para
a opiniao commum dos doutores; a Felippina (r603),
desprezando a Nova Recopilacion de Hespanha (r567),
ainda mantem o recurso manuelino (3-64).

Mello Freire, depois do Compendio historico do
estado da Universidade de Coimbra e dos Estatutos
de 1772 (2-5-3 § 1'6), disse: (C Jus denique universum
non ex prcescripto et auctoritate legum, rationumve
momentis, sed ex doctorum numero et prcejudica1:is
opinionibus derivat. Ad jus romanum scepius provocat,
non tamen ad jus illud sincerum, masculum et vere
romanum, sed ad spurium) adttlterinlt1n et squalidis
Bartolisiarum manibus sordidatum». (4)

Entretanto o reinado da opinião, na phrase de Villa
Nova Portugal (5), estava desconceituado; em carta
de 31 de Janeiro de 1539 o proprio D. João III pro-

I

curára proscrever o alarde das opiniões; a j urispru-
dencia ia entrando em nova phase. Não poucos erão

(l!) 01 dmansas ReaTes de Casto J. 5. 6. - Pragm. de D. João II em Toro.
(3) Lei I de Toro, 1505; Nova Reropil. (1567) 3, r, 2.

(4) Hist. cap. X § roo, nota. .
(5) Apud T!;l. Braga, 'Hist. da lJniv. de Coimbra, T. 1. pg. 431.
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os precursores de Alciato, Gouvêa e Cujacio; mas
não havião sahido do campo fechado do direito, do
preconceito, do 1Jlagister dixit. Dos trabalhos litterarios
e philologicos irrompia o movimento contra o ?lemo
bonus jurista nisi sit bal'totista. Os profugos de Constan
tinopla havião lançado na Italia vasta sementeira

Depois de Angelo Poliziano, orador, poeta, philo
logo, o jurisconsulto Alciato, que p1'úna leglllJt stlldia
antiquo 1'estitllit decori (6), e Cujacio tinhão de nulli
ficar a pretenção de Forcadel « patricios appello eos qui
sllnt de Bartoli jamilia, 1'eliquos plebeios »

A renovação da jurisprudencia no seculo XVI,
o livre exame dos textos ajoga,dos em glosas accumula
das por varias e inteÍ1'as gerações, el)contrára em Portugal
serios embaraços' no Bonus jZl1'isconsllltus ergo 1/talus
christianlls (7)" só no seculo XVI I I com Pombal e José
de Seabra o multo1'lllJt cameloru11t On1tS seria sacudido.
Mas a Boa razão, com o andar dos tempos, produ
ziria novo cahos. Perdida toda a. noção da chrono
logia juridica, opiniões de epoçhas profundamente
dissemelhantes erão e ainda são invocadas para jul
gar novas relações de' direito, oI;iginadas de preceitos
de leis 150b influencia contraria.

c( Menos se conhecia e estudava nosso direito pelas
leis que o constituem do que pelos Praxistas que o
in"adirão. » (8)

Basta lembrar o Alvará de 9 de Novembro de 1754
e as incertezas em que ainda hoje se debatel,U as
substituições fideicommissarias, não comprehendida a
transformação radical que a posse civil dos herdeiros
escriptos sem a adição da herança vinha operar,

(6) Epitaphio no tumulo em Pavia.- Schupfer, Ma1t11ale di Si. deZ dir. iial.,
pgs. 525, 589 e 590'

(7) Th. Braga, loco cito pg. 432.

(8) Teixeira d'e Freitas, Cons. das Leis Civ, Inú:od. pg. 3~.
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dando á spes debtlum i1'i a energia recusada em ma
teria de successão m01,tis causa pelo direito romano. (9)

As poucas linhas desse Alvará, consagrando em toda
a sua extensão o preceito le mort saisit le vif, para
muitos residuo da antiga compropriedade familiar do
direito germanico (Ia), para outros traducção feliz
de um texto romano (II', dérão face absolutamente
nova ao direito de successão. Pouco depois a l(ú de
9 ele Setembro de I769 havia de caracterisal-o em
completo antagonismo com o direito romanq. Tra
tando-se ele herdeiro,s necessarios (IZ) é menos a heran
ça que obtêm elo que a livre administração daquillo
que de certo modo já era seu. Generalisou-se o
pnncIpIO.

A reforma Pombalina, abrindo espaço ao fecundis
simo estudo de legislação comparada, não deu os
resultados naturaes. ão era chegada a sazão. Apro
veitavel lição a historia do Codigo Civil projectado
por D. i\laria I (I7S4); lVIello Freire teve de deixar
se minar pela melancholia a cujo estudo se dedicára. (I3)

Findo o periodo colonial, os princi pios proclama
dos pela Constituição Imperial determinárão outras
causas de incerteza do di·reito. Durante muitissilIlos
apnos a these acaelemica - si lei especial pôde ser tacita-

(9) Di. fr. 4 e 5 ':2 - quando c1ies legat ceclat. - Mello Freire (Inst.
JU1'. clv. 3. G. 13).

(lO) Rivicr, ltccess. ~ 5 n. 2, . 41 I;l.. 2. - P1incipio consagrado no
costume de Orl'al1s do se ulo XIII.

(u) Dig. ·Ir. 4 do L. 6. Tit 30. "Possessio deful1cti, quasi juncta,
descendit ad beredem et plerumque, nOl1dum hereditat adita, com
pletur... - Iust. de Just.3. 9. § 10. De bon. posses. - Viollet. HIst. drt
dr. civ. tral/ç. pg. 831. .

(12) Paulo, Dig. frag. II .do L. 28, Tit. :2 (C de liberis et postumis. »
(13) Tb. Bl-aga, lo . cito voI. 3, pg. 706 e serro - Bar·tolo screvera o

jJrocesso entre a Virrrem e o diabo par.a a salvação elo genero humano.
<Savigny, Hist. c/ti d,'. Rom. T. :2 parte :2 cap. 53 iu fine).

Mello Freire escrev ra em 1777 a Historia do clireito, só publicada em
1788. dei ois d viva opposição, e acloptada para comp ndio em 1805

om as Instituições que appqre eràó de 1789 a 179+
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11tenfe 1'evogada por lei geral (14), fazendo as delicias
da dialectica escolar, denunciava um estado de espi
rito pouco disposto a reconhecer a energia do direito
novo

A resistencia á lei da extincção dos morgados, vin
culos e capeUas (15), a lei da filiação natural paterna
e, corno caracteristica da jurisprudencia, a lei n. 2684
de 23 de Outubro de 1875 (16) são documentos elo
quentes.

O direito romano principalmente pela lição al1emã
de Heineccio, vValdeck, Savigny, Puchta, Muhlen·
bruch, Mackeldey e Varnkcenig, 'para não fallar nos
compendios francezes e belgas, o direito francez por
Domat e Pothier e pelos comme tarios doutrinaes
do codigo de apoleão, isto é pele methodo exegetico,
Merlin e Dalloz e os codigos de outras nações, pela
Concordance de St. Joseph, constituião em regra os ele
mentos de ensino, interpretação e applicação do
direito civil patrio.

Coelho da Rocha, supprindo as lacunas com o
codigo da Prussia, Com~a Tel1es, com receio de pas
sar por innovador, recorrendo á op~niào dos dou
tores velhos e já iallecidos (17), Borges Carneiro,
pedindo a Heineccio subsidios para formar o jus con
stituttt1n erão, com Mello Freire e Almeida de LobãO,

-os guias espirituaes do fôro, servindo de artigos de
ornamentação os velhos e poeirentos praxistas.

Com a publicação do seu codigo civil, não obstante
o empirismo da doutrina franceza (18), foi attrahida
a attenção para a proc1ucção juridica da ltalia, in-

(14) Ribas, Dir. Civ. T. I pg. 247.
(15) Tito Franco, Rev. do lnstitulo elos Adro.q, anno IX, T. VIII,

1871, n. I, pg. 9.
(16) Deu força de lei aos ass nlos da Casa da SUPllicação de Lisboa

e competencia ao Supr mo Tribunal de Justiça para lom~r outros.
(17) Digesto Porluguez, - Ao leitor - pg. 6'-
(r8) Cimbale, .v LtOW fase del di,.. civ. pg. 7.
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digena ou de origem allemã, e incontestavelmente mais
largos horizontes forão descortinados. Tomou o direito
internacional privado, antes apenas representado pelo
Marquez de S. Vicente, posição saliente nos estudos
juridicos de modo a poder formar um jorro de luz no
decreto n. 6982 de 27 de Julho de 1878.

Proclamada a Republica, era preciso pedir á revo
lução o que em sua natural evolução tinha sido
contrariado. A sepáração do Estado e da Igreja, a
lei do casamento civil, a lei das fallencias, a hypo
thecaria e do credito moveI, o registro Torrens, a
equity e a common law, antes do periodo constituci
onal, os artigos 72 e 83 da Constituição e, depois
della, as reformas parciaes e incidentes, vierão como
forças eruptivas agitar todos os sedimentos, 'pôr tu
do turvo e em suspensão, podendo-se sem exagero
collocar ao lado de cada regra de direito um ponto
de interrogação.

Por supersticioso respeito a: uma obscura redacção
de lei, o Supremo Tribunal Federal abdicou a funcção
constitucional de guarda da unidade do direito e
deixa á jurisprudencia dos tribullaes dos Estados se
guir desvairadas direcções.

A obra immortal de Teixeira de Freitas - Consolidação
das leis civis - parou em 1875. O movimento legisla
tivo de quasi 25 annos constitue por si só importante
periodo da historia interna do direito civil. Não se
retrogradou mas não se fixou. Todos os direitos in
tellectuaes forào af:firmados; a familia, a propriedade,
o credito real assumirão novos aspectos.

Correntes contrarias têm embaraçado o seguimento
dos principios q ue surgirão, timidos uns,' temerarios
outros. A vontade nacional está indecisa e o senti
mento pessoal de independcncia, difücultando a coor
denação de esforços, conduziria á paraIysia geral si
emoção patriotica não viesse por vezes mostrar qUào
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infundada é a crença em um começo de desaf:sociaçào.
A sciencia do direito dogmatico, conforme a noção

de Mellge (r9), reunião dos principios juridicos, que
actualmente imperão, em um systema scielltifico,
preenchidas as lacunas, resolvidas as contradicções.
dada ao direito vigente a fórma mais adequada á
sua applicação, tem tido no Brazil cultores propor
cionados aos seus elevados intuitos. Mas dependendo
de difficil processo scientifico a determinação já da
existencia do direito, já de seu conteudo, só a autoridade
dos j~risconsultos poderia modificar as condições equi
vocas em que o direito se apresenta. Dahi a producção
de um phenomeno analogo ao da epocha dos glosadores.

Não ha preceito juridico por mais simples, evidente ou
intuitivo, que não sinta-se obrigadu a comparecer perante
os tribunaes acompanhado de .numeroso seql1ito. As re
gras de direito não circulão nem são recebidas pela força
da lei, de seu espirito ou principios mas pelo numero de
endossantes, nacionaes poucos e estrangeiros muitos, de
preferencia italiànos e allemães.

O codigo civil vem, pois, no momento precisp.
São actuaes as reflexões de Montez~ma (Visconde de

Jequitinhonha) em r843 e de Carvalho Moreira (Barão
de Penedo) em r845, quando presidião o Instituto da
Ordem dos Advogados. (20) A.quelle dizia - « o paiz não
tem legislação. propria, , tal o seu estado de confusão J) ;

este - «um tal systema fundado nas necessidades' da
occasião facilmente se presta ao casl1itismo. )1

O presente trabalho é um depoimento, que talvez apr'o
veite á historia. interna do direito nacional.

Procurando fixar, quanto é passiveI, o estado a
ctual, não estudou sómente o texto da lei, SOCCOf

reu-se da litteratura juridica brazileira para muitissi-

(19) La mision social de la ciencia d 1 derecho. (Rer. Gea. c/e /'ifJ. y
jurispr. Madrid. Tomo 9+. pg. 28).

(20) Rev. elo Inst. volo L



do articulado. A
forneceu copios?-
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mas vezes dictar-Ih~ a redacção
« Consolidação das Leis Civis))
messe.

Para pol-os em harmonia com a epocha actual e
sua organisação politica retocou os textos legaes; al
terando de alguns a redacção, teve por fim dar-lhes
sentitlo fixado ou por lei posterior ou pela doutrina
e jurisprudencia, evitada toda a referencia a institu
ições abolidas. Apresentar o ultimo estado da legisla
çào ou explicai-o foi um do principaes motivos das
interpolações ou el1'Lblemata triboniani. (21)

Era impossivel eliminar repetições. Muitas regras
se applicão a diversas materias e simples referencias
talvez não satisfizessem. Em geral toda a compilação
resente-se do defeito de geminações. (22)

Tao grande mole de leis, compilações e extrava
gantes, producção de tres seculos sob influencias va
rias, deverá ter produzido fadigas e lapsos de att~en

çào e com elles antinomias e obscuridades. Mostrou-se
fatua a preten~ão de Justiniano: (Const. 3 S IS do
L. I. Jit 17) « Contrarium autem aliquid in hoc
codice positum nullum sibi locum vindicabit » segun
do a recommendação da Consto I § 8 do mesmo livro
e titulo - « Nulla itaque in omnibus prcedicti codicis
membris antinomia »

,Defeitos de redacção não pudérão evitar moderna
mente o Codigo Federal Suisso das Obrigações, (23),
o Codigo Civil Argentino, (24), o novo Codigo Civil
Allemão Devendo ter em consideração a theoria, a

(21) Cod. I, 17. onsL 3" 10. - .\.pplcton, ll1lc,"pola(. PI-:'. IS.
Kru g<'r, Hi'l. eles SOU1'CCS, pg. 440'

(22) Kru ger, lo . eil. pg. 4+1.

(23) Rossel, Man. c/H IÜ. fell. pg-. 6. - Hieclmallen, 13u77. dI! leL Soe.
c/ti lll!/. cumi'. 1_79-80, pg. 467'

(~.I) Segovia, F.I ()od. Gi,·. ell.! la I~e}l. A,"g(',lfiila, ]lt;". XVlI.
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pratica, a judicatura, grandes são as difficuldades a
vencer. (25),

Diffuso, corno todo trabalho de analyse, reclama a
indulgencia recommcndada por Savigny.

Venha o codigo civil condensar a sciencia e as
reivindicações da epocha e corresponder ao sentimento
patriotico em outros tempos susceptibilisado á sim
ples noticia do gracioso offerecimellto do notavel au
tor do COdIgO Civil Portuguez. (26)

Certo realisará as condições proc' madas pelo Li
ber Judicum, o Codex Wisigotho1'l{)n (27), attribuidas a
Sisnando ou a Santo Isidoro:

cc El facedor de las leyes deve fáblar poco, e bien
non deve dar juizio dubdoso; mas lano. é abierto.
que todo lo que salier de la ley, que lo entiendan
luego todos los' que lo oyeren. é que lo sepan S111

toda dubda, é sin nenguna gravedumbre.
cc Primeramientre el facedor de las leyes de ve ca

tar, si aquelo que el dice puede ser. ..... II

II.

o methodo e a distribuição das materias.
• j

Na exposiçãO articulada ou codificada do direito
civil vigente, este trabalho aproveitou o riquissimo
inventario da legislação patria, levantadó, avaliado e

(25) Picard, Eneyelvp. dI! dl'oit - pg. 53.
(26) Dias Peneira, Elogio Bistol'ieo do Viseonrle de Seabl'a na Assoe.

clflS Ad/;og. de Lisboa pg-, 36 e seg-. - O Direito T. 6R, pg-, 318.

(Da.rão ele Loreto1.
(27) Leis :i e 4 do Lh'. I, Tit. I. - (Viele L/ul'ellle, 179:l, Pg'. 25 e

Zewnel', 1894.' Fontes jlCris gel'manjei antiqui pg, 28).
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apurado na Consolidação das Leis Civis de Teixeira
de Freitas, o mestre; mas não seguio-lhe a classifi·
cação e '0 methodo.

Já no « Esboço do Codigo Civil»} attendendo ás exi
gencias do assumpto, abandonára uma e outro. A par
te geral do « Esboço » tratára dos elementos dos
direit os-pessoas, bens e jactos; na parte especial} dividida
elTl tres livros, .déra para assumpto do primeiro' -os
direitos pessoaes, do segundo - os dÍ1reitos reaes, do ter
ceiro - os di1-eitos em. geral. No segundo livro formára
tres secções - a) direitos reaes em geral, b) direitos
reaes em cousas proprias, c) direitos reaes em cousas
alheias; nesta terceira architectára sete titulos 
emphyteuse, usufrllcto, uso e habitação, servidões,
hypotheca, antichrése, penhor. Formando um quarto
livro. destinára-o ás sllccessões, ao coucurso de cre
dores e á prescripção.

No terceiro indice da 311 edição da « Consolidação » pro
paz-se demonstr.ar « a possibilidade scientifica de baixar
com a civil divisão dos direitos em pessoaes e reaes até
exhaurir-se o assumpto JJ (pg. VII) mas indicou a ne
cessidade a constitue?tdo de destacar a sutcessão, a
prescripção e o concurso de credores para formar ter
ceiro livro em tres titulos. (pg. XXIII e CXV a
CXVIII.)

Raoul de la Grasserie (r), apreciando a « Consoüda
ção, » reflecte: « Le récueil brésilien commence par une
classification nouvelle alors et trés heureuse; sa par
tie générale traite, en dehors du cadre spécial, des
éléments des droits, avant qu'on les considére comme
parties intégrantes de ceux-ci, à savoir des personnes
et des choses. C'est ce qu'a fait derniérement aussi
le nouveau code allemand. II évite ainsi de confon-

(I) Lois civiles c/H B1"ésil, I g . .fy.
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dre comme on le fait presque partout, les choses et
.la propriété; iI écarte aussi la confusion si fréquente
des personnes et des droits de famille. 11 a suivi ail
leurs la distinction faite par Zacharice et toute l'école
allemande, des droits personnels en droits rélatifs à
la famille et droits rélatifs au patrimoine, mais iI
a eu le tort de faire rentrer les contrats exc1usive
ment dans les droits personnels. On s'étonne aussi
de trouver les successions enclavées parmi les droits
réels. Quoiqu 'iI en soit, cette classification générale
est neuve et digne d'attirer l'attention.»

O codigo civil é até agora em ultima analyse o
codigo da propriedade ou dos bens. A prqpriedade
não é uma cousa material mas o direito a alguma
cousa ou prestação (2); esta é a base economica do
direito. Um codjgo, organisação legal do direito, é a
classificação dos direitos legaes. (3) Esta concepção
autorisa a c1assificação segundo o objecto do' direito
ou sua incidencia. A propria pessoa, outras pessoas
naturaes ou juridicas, as cousas materiaes, as cousas
de existe~cia intel1ectual formão o objecto do direito.
As relações entre o sujeito e o objecto e a protecção
a essas relações constituem a materia do codigo.
D'ahi poder-se-hia deduzir a divisão dos direitos em
pessoaes e reaes com a terceira secção de direitos
pessoaes de especie real de Kant ou djreito domes
tico (4), si o desenvolvimento adquirido pelos direi
tos de existencia intel1ectual não obngasse a uma
outra classe. O resultado seria: .

(2) Savigny. l'r. de DI'. Rom. vaI. 1, ~ 56 pg. 366. - lh ring, Esp,'.
clu DI'. Rom. "01. ~, PS". 326 c sen·. - :i\I acleod, The thco1"]J and 17rac-
tice of' banking, ~§ + sego

(3) SUll1mel' Mainc, L'ancien droit et la coutwne p,-imilil:e, Pg'. +03.

C+) Pri,lc. métaphys. ele la eloci. dl( dmit. (Ba1'l1i), pg. 8'( e 133.
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a) dir itos pessoaes (in persona ipsa) ou nas relações
de familia;

b) direi tos pessoaes obrigaci0!laes (ad personam O/t
in persona aliena);

c) direitos reaes in re prop1'ia;
d) direitos reaes in re aliena;
e) direitos intel1ectuaes (direito autoral, patente de

invençào, marca de fabrica, etc. (5).
Comprehendeu Te;xeira de Freitas, antes do reparo

de R. de la Grasserie, poderem em geral as univer
salidades de direito, classificadas entre os direitos reaes,
occasionar duvidas e perturbar a comprehensão scien
tifica do direito. Removeu esse embaraço propondo
a constituendo o livro - das successões, conCltrSO de c11edores
e presc1'ipção. Esta, affectando todas as relações de
direito, não poderia ter entrada em uma ou outra
das divisões exclusivamente. Logicamente o Sr. Dr.
Coelho Rodrigues. resolveu a difficuldade, dando á
prescri pção assento entre os factos juridicos, na parte
geral, ad insta1' do novo codigo civil al1emão.

(C Um codi.go, observa Surnmer Maine (6) - doit
être ordonné d'une façon quelconque, et 1'011 ne se
refuséra guére à admettre que l'arrangement philoso-
phique soit le meilleur.. » - A procedencia, porém,
deste conceito depende do intuito buscado pelo le
gislador.

Quando, para corresponder á impaciencia de sub
stituir um estad6 cahotico, é preciso fazer uma codi
ficação, pelo processo historico ou empirico se con
seguirá expõr em um conjuncto de mOl1ographias'
juridicas (7) as diversas instituições de direito, mais

(5) . avigny, loco cil. pg. 3.l<j. 3:6. - Erl. Picard, loco il. pg. -I'"
(6) Loc. it. pg. -192.

(7) .\uD'lt t j 'mas, LCt j'evisioí! rlet Coàigo Ci/;i! Espinal, \"01. I pg. -I •
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ou menos aperfeiçoadas, conservando em geral o cunho
tradicional. Por este proce" o, expediente ou systema
as instituições nào mostrão as relações reciprocas;
obtem-se o detalhe de cada instituição e a casuistica
prevalece. Será sempre um trabalho preparatorio ou
d~ analyse; ficarão apenas conhecidos os elementos
constitutivos do organismo.

Si, porém. outra é a preoccupação; si é precIso
fazer a synthese, a organisaçã() geral; apresentar,
no conceito de Comas (8), em unidade os elementos
constitutivos do direito, caracterisar suas respectivas
funcções, desenvolver em relação rigorosamente orga
nica o quadro das instituições necessarias a essas
funcções, dando-lhes uma estructura flexivel, capaz de
desenvolvimento espontaneo e proprio, corpo e alma,
com a intuição das novas modalidades da vida, o
systema de classificação torna-se fundamental, é im
portante questão prejudicial.

Depois da lição de Ihering (9), não ha necessidade
de encarecer a influencia da classificação systematica.
« Ce serai t un travail u ti le de fai re l'histoire. des
erreurs qui sont résultées uniquement d'une c1assifi
cation systematiLlue fausse. »

De classificar mal, por exemplo, os C~I1S0S consi
gnati~os. o arrendamento perpetuo, a propriedade in
tellectual não poucos inconvenientes resultarião e por
isso a technica do romanismo tem sido attenuada
nesta ultima categoria de direitos. \. legislação moderna
considera susceptiveis de usuJructo o privilegio· de in
vençào e o" direitos autoraes; a expressão posse é
empregada até em relação ao nome cqmmercial. A
venda resolve o arrendamento; si este fosse direito
real haveria um onns,. sendo pessoal, o locatario con-

(R) Loc. cil.
(~ Loc. cil. vo1. 1 pg. 36 c scg. c \"ui. + Pt:. ., , seIS'
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serva apenas o direito á indemnisação pela ruptura do
contracto. Este di reito poderá ser garantido por hypo
theca do immovel arrendado e então haverá um con
tracto accessorio.

( profundo trabalho de critica e revisão do Codigo
Civil Hespanhol, o Senador Augusto Comas expàe um
conjuncto systematico de seu .projecto de revi ão, digno
de estudo e meditação. Divide o Codigo em cinco livros;
no primeiro trata do direito civil e de suas fontes; no
segundo do sujeito do direito civil, isto é, das pessoas,
das condiçoes constitutivas da capacidade civil (da pes
soa individual, da familia, do Estado e das asso
ciaçoes voluntarias, das corporaçoes e das fundaçoes),
das condiçoes modificativas dessa capacidade (minorida
de. enfermidade, sexo, prodigalidade, interdicçãà civil,
concurso de credores e fallencia,' ausencia e qualidade de
estrangeiro), dos meios suppletorios ou complementa
res da capacidade civil (patrio poder, tutela, curado
ria, poder marital, habilitação judicial, syndicatura),
da reintegração relativa ou parcial (emancipação, sup
plemento de idade, casamento como causa de reinte
gração), absoluta ou total (viuvez, reintegração, re
gresso do ausente, naturalisação), da perda da capa
cidade (morte natural ou presumida, dissolução, liqui
dação, extincção da existencia das fundaçoes). O ter
ceiro livro, objecto do direito civil, compreheI)de os bens
(cousas e actos) em 'seus elementos' constitutivos e
quanto ao modo e fórma; a propriedade em geral e
classificada em relação ao sujeito, á extensão ou effei
tos, á especialidade do objecto, a inscripção dos direitos
de propriedade sobre os bens immoveis, e o direito
das obrigaçàes. O quarto livro, do facto juridico, oc
cupa-se com as relaç- es (natureza, classificação, neces
sarias ou voluntaria'5, efficacia, extincção c1as relaçôes,
modos de extincçào das obrigaçàes). Tratando das
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relações necessanas, as cãnsidera em razão do nas
ci mento (paternidade e maternidade, reconhecimento,
filiação, parentesco e alimentos), do casamentá (familia,
orgallisação, patrimonio familiar, doações matrimo
ni aes, regimen dos bens, separação dos conjuges), da
morte (successão iiltestada, herança jacente), da publica
utilidade (tutela e cUl'atela, desapropriação forçada, ser
vidões legaes, hypothecas legaes). as relações voo
luntarias comprehende as originadas de facto ou
vontade propria sem cooperação alheia (trabalho, occu
pação, accessão, posse, prescripção, adiçã e repudio
de herança), as de facto e vontade propria e de ou
trem conjunctamente (contractos), as de aclo alheio,
(testamentos, fundações, quasi-conüactos, delictos e
faltas, culpa ou negligencia, damno para evitar mal
maior, concurso de credores). No livrà quinto u da
justificação das relações juridicas a prova é sua materia.

Tem subido merecimento esta classificação; não é
distl'ibuição pZl1'amenfe local da massa mas a1'vore genealo
gica das noções (Ihering). Póde não satisfazer em alguns
pontos mas indica as funcções de relação existentes
entre as diversas instituições e apresenta o direito
como organismo ou coordenação.

O notavel jurisconsulto.Felicio dos Sant s procurou
afastar-se dos modelos communs mas, é força dizer,
não realisou integralmente seu desideratum. A ordem
das materias não 'guarda a tradição nem corresponde ás
exigencias de um syst.ema. Teve razão o parecer da
Commissão de 1881.

O presente trabalho é apenas um indice _de pre
ceitos ou regras; um conjuncto em fórma de serie;
não póde ser um systema p rque o direito civil vi
gente não é um organismo. Para innovações exigia

utros elementos; deve contentar-se com a possivel
uÜlic1adc immeeliata. c pratica; é acto ele analyse a
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denunciar formações de epochas varias, sedimentos,
amalgamas e combinações; resistencias, tendencias,
tradições, aspirações e, portanto, incoherencias e esfor
ços para eliminaI-as.

Aceitou o methodo de ensino applicado á geração de
juristas que vão desapparecendo para dar lugar aos
novos, as esperanças da socialisação do direito, Se

,guiu a chamada classificação allemã (ro), empirica e
« sem um principio superior do qual sejão divisões
as classes em que pe agrupão os direitos» (II), mas
bastante conhecida e estudada. Foi aceita pela Cóm
missão especial e depois permanente de r88r e pela
de r889; parece ter sido a adoptada pelo egregio
Nabuco, a quem se deu 'ampla liberdade pelo decre
to n. 5r64 de n de Dezembro de r872 ; teve a pre
ferencia no projecto do Dr. Coelho Rodrigues e me
receu suffragios do Senado no parecer n'. 100 de r896,

E' justa a critica de Menge (r2). O diréito de fa
l:nilia deveria ser exposto antes de tudo - trata de
instituições juridicas que realmente fazem pat:te dos
fundamentos de toda a sociedade civil. LL II punto de
vista cal quale se vuole giustificare tale sirano spos
tamento, é la considerazione che iI diritto de fami
glia sta in stretta relazione coI diritto ereditario e
che entrambi formano il cosidetto diritto succ~ssorio,

Questa particolaritá é caratteristica., poiçhé mediante
un lato esteriore mostra come le basi natlJ,rali della
societá sieno state tratate con molta usura c1all'inte
resse delIa: pToprietá', »

Sendo a classificação alIemã meros agrupamentos,
systcma de monographias juridicas, é indifferente ao

(10) Sa\"ig-ny, 1'1', d~ L?', Rom, !:;::; S2 c seg, - Ribas, Cm'so de DI',
Civ. \"01. 1 pg. 3u e sego

lll) Lafay Ue, DI" de Fam. Introd, pg, L-.
(l~) lJ dir, civ, e ii JI1'olellli'iáLiO, (frad, de Obcl'Osler), l'g, 29, 3
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fim o lugar destinaelo aos direitos ele familia. Sua
posposiçãO só fornece o argumento social sob o pon
to de vista moral e philosophico.

Consagrou um titulo especial ao concurso ele cre
dores, por parecer não ficar perfeitamente a commodo
na secção ela extincção elas obrigações como sub-sec
ção do pagamento.
~ Affl.uindo de diversas origens os direitos em colli

são por insufficencia do activo, constitue o concurso
de credores uma relação juridica especial e depen
dente do conhecimento integral ele todas as institu
ições de direito civil.

O Dr. Coelho Rodrigues abriu para elle um titu
lo final no livro das obrigações e assim trata das
preferencias e privilegios antes da propriedade e dos
direitos reaes.

O concurso de credores põe em contacto todos os di
reitos pessoaes e patrimoniaes (13), é um labyrintho,
na phra~e das leis de 22 de De_zembro de 1761, Tit.
III § 13 e de 20 de Junho de 1774 § 30. Travado
o conflicto por primazias, não ha pretendente immu
ne de inquerito a apurar seu titulo. E' uma· synthe
se; indica o gráo de energia, a vitalidade 'de cada
uma das instituições. Por occasião del1e verifica-se a
verdadeira situação do credito real, por exemplo, e
si as garantias de terceiros no systema da legislação
satisfazem.

Teixeira de Freitas reclamou lugar especial; Mac
keldey, seguido por varios codigos, deu-lh'o, contra
Mühlenbruch, que reservou· lhe na Parte Geral capi
tulo separado « de juribus vel conc'U1'Yentibus vel secum C01t

fligentibus. » (14)

(13) ]osepblls ]itla, La mé'lt. en 4", intel'n, pt'iré, I'g". 91.
(14) Doet". pantlectantl/t,



XiX

As observações do Sr. Lafayette (IS) procederião
ainda si a Constituição da Republica não tivesse cre
ado a dualidade da legislação processual. O concurso
de preferencia é, sem duvida, uma das phases pos
siveis da execução, especial ou geral, fallencia ou in
solvencia do devedor commum. Mas não ê contesta
vel a vantagem de reunir sob um titulo unico preceitos
e regras espalhados por todo o corpo da legislação
civil, commercial e fiscal. Será o indicador seguro
do direito federal e as legislaturas estadoaes menos
facilmente o desconhecerão na incerteza de fixar o
direito adjectivo. ExilaI-o na legislação processual é
correr o risco de vel-o esquecido. Fica em eviden
cia a solUÇãO dos confiictos preferenciaes e melhor se
salvaguarda a unidade do direito civil.

Depois da critica de Savigny (16) e de Summer
Maine (17) á divisão tripartita de Gaio, seria temeri
dade apreciar esta distribuição classica da escola
sabiniana (18).

No contracto celebrado com o Senador Nahuco a
clausulíl segunda tornou obrigatoria a confecção de
um - titulo 1tnico - contendo disposições acerca da
publicação, effeito e applicação das leis.

No cc Esboço » do Codigo Civil estava redigido o
Titulo Preliminar - Do lugar e do tem,po.

O Dr. Felicio dos Santos organisou-o e o Dr. Co
elho Rodrigues redigiu a- Lei Preliminar do Codigo Civil
- (publicação da lei e dos seus effeitos em relação ao
tempo, ~o espaço e ao seu objecto), realisando os
intuitos do contracto de 1872.

Todos os codigos, com raras excepções, contêm um
titulo preliminar e o novo do Imperio Allemão con~

(15) Loc. cito pg. XI.
(r6) Loc. cito § 59.
(17) Loc. cito pg. -f96.
(1 ) Vide Kru ger. lfiot. Ile.~ sow'ces (Tracl. de Brissaud), pg. 326.
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signou na secção primeira da Lei de Infrodllcção as re
gras de direito internacional privado, commumente
incluidas nesse titulo.

Laurent no Avant P1'ojet de Révision du Code Civil
Belge e a commissão que o substituiu em 188+ redi
girão o Tt'tlllo Preliminar, aquelle em 37 artigos, ~sta

em 17.
Varia o conteudo desse titulo; alguns c digos, os

do grupo chileno, destinão um capitulo á definição
das palavras de uso frequente nas leis ad instar do
Dig,esto e dâs Decretaes de Gregorio IX (L. V, Tit. 40)
-- de ,Verbo1'lt1/'t Stgnificatione.
- No presente 'trabalho acha-se tambem um Titulo

Preliminar, acompanhando de perto no modo de ex
posição os projectos de Nabuco e Laurent

III.

A unidade do direito civil.

Ao proclamar-se a Republica estava funccionando
a commissão encarregada de projectar o codigo civil.
Para dissolveI-a, em 20 de Novembro de 188g, tinha
o gove,rno provisorio o motivo da illopportunidade,
rendido ao mesmo tempo pr.eito ao caracter pessoal
dos commissarios, incompativel com a nova e violenta
situação politica. A intervenção do Imperador nos
trabalhos da commissão era altamente significativa, (r)

A Republica precisava entrar desde logo no periodo

(1) 'Dr. Coelho Rod!igues. "Aos meLtS compJ'opi,wiauos do Estado do
Pia/dlV 18 no\'. 1 89. - apud Campos Porlo,ApolL(amento' pall'c! C! Ui:;(.
da R"l). pg. S.p. - DI'. Coelho R dri;;ues, Iutrodl1cção hist. ao Proj.
do Cod. Civil, 1897, pg-. IV.
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do direito intermediaria,. os princlplOs novos eXlglão
prompta consagração em factos.
I' Preferiu, porém, o go"erno provisorio, em urna

abstracta sinceridade federalista, levantar o conceito
da soberania dos Estados da União, no seu enten
der em antagonismo com a unidade do direito pri
vado, confundindo Estado Federal e Confederação
de Estados (2) e despertando por esse modo as resis
tencias do Congresso Constituinte a essa affirmação
da unidade politica.

Seguiu-se logo a retractação; antes de manifestar
se o Congresso Constituinte, que teria de fixar as
tendencias e aspirações, foi celebrado contracto para
a organisação de um codigo civil destinado a toda
a Republica (3). Os dou's projectos de ConstituiçãO. (4),
elaborados pelo governo provisorio, davão privativa
competenciq. ao Congresso Nacional para codificar as
leis civis, criminaes, commerciaes e processuaes da
Republica, na phrase do primeiro, ou para modifi
car as leis civis, criminaes e commerciaes da Repu
blica e bem assim as processuaes da justiça federal,
na do segundo.

commissão dos 21 . oppoz a definitiva redacção
do art. 34 n. 23, removida toda a possivel duviàa
com a i nclusão da palavra - Republica - d~pois das ex
pressões - direito civil, 'commercial e criminal. Ainda
assim houve vencidos mas nào convencidos (5).

Com a unificaçãO da legislação civil portugueza:
tinhão coincidido. a descoberta do Brazil e os primei
ros ensaios para sua colonisação.

(2) Louis L.e Fur, /i;tat (écl,iI'al pg. IV.
(3) Em l~ de julho de 18go.
(+) D c. 510 de 22 ele junho e Dcc. gl-l A el 2.1 de ou!. de 18')0, arl.

.~3 n. 2+.
(S) 'UII1]lOS SaUes, An,laes elo COi/{/l'eSSO COII ti/lI.inte, \'01. 2, ses (lo

de 7 de jan. ele 18gr. pgs. 107 c !l8.
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Ainda !la Ordenação Affonsina subsiste o direito
proprio dos judeos e dos mouros, já enfraquecido o
dÚ"eito costumeiro, local ou foraleiro pela instituiçãO
dos juizes de fára e dos corregedores. Nas Côrtes de
Santarem (1468) a pedido dos povos ficára consti
tuindo direito geral o costume particular de algumas
comarcas de se presumirem os casamentos sempre fei
tos por carta de metade, salvas as disposições espe
ciaes dos contractos e o direito dos mouros. Nas come
çadas em Coimbra (1472) Affonso V manda guardar
o costume ?-ntigp. (6)

Expulsos os judêos e mouros (1497), reduzidos os
foraes á expressão de sim pIes indicador dos encargos
tributarios dos Concelhos, e tudo isso depois de avi
gorada a monarchia pelas transformações sociaes ope
radas sob D. JoãO II, as Ordenações Manuelinas
erão uma necessidade imperiosa da nação e sua defi
nitiva redacção de 1521 vinha corresponder a um fa
cto politico de alta importancia e não sámente a um
sentimento de vaidade do principe venturoso para a
historia e iníquo na epopéa camoneana. (7)

Com a expulsão dos mouros e j udêos ficál:ão fundi
dos todos os elementos que contribuirão para a for
mação etbnographica, linguística e juridica de Por
tugal (8) ..

Proscripto o emprego das linguas judaica e arabica
dos instrumentos feitos por tabelliães, proscripto o di
reito material e jurisdiccional quer dos judeos, quer
dos mouros, e com elle o foral de. II70 confirmado
em 1220,. confundidos na massa geral- da popula.ção
as primitivas colonia1; francas da conquista de Lisboa
e do 19arve, as-similados tàdos os elementos germa-

(6) Gama Barros, Hi$l. da atl;,1, plll;. em Portugal, T. I, pg-s.33 34.
(7) Th. Braga, lfisl. ela Universidade de CoimlJl'o, T. J ~ J10". 292.

(8) Oliveira )'/Iartins, Rist. ele Portugal. (3" ediçào), pg. 21.
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nicos, (suevos e visigothicos), romanos (gallo-hispano
romanos), francos, normandos, o semitico, hebraico e
arabe, este pelos mozarabes e pelos mouros fõrros, as
Ordenações Manuelinas deixárão livre a arena para a
continuação da luta entre os legistas e os canonistas,
entre o direito romano bysantino de Accursio e Bar
tolo e o direito canonico, luta que se prolongaria
até a reforma' da Universidade e a influencia franca
mas não definitiva do humanismo.

Si na divisão do Brazil em IS capitanias ou feito
rias e 12 donatarios um que de neo-feudalismo poderia
insinuar-se (gL assumpto de controversia, a unidade
da legislação não seria compromettida, faltando aos
donatarios o poder de legislar. (Ia)

reacção centralísadora dos governos geraes esteri
lisaria qualquer tentativa e quando no seculo XVII,
antes e depois da dominação hollandeza, deu-se regimen
to á Relação do Brazil (7 de Março de 1609 e 12 de Se
tembro de 1652) essa unidade não mais correria perigo.

O chanceller levando do Reino os tres volU1nes de or
denações recopiladas. cada um com o seu repertorio, e textos
de canones e leis com glossa de marca pequena, - exercia
as mesmas funcções do da Casa da Supplicação de
Lisboa.

« E vendo pela decisão da carta ou sentença que
vae expressamente contra as ordenações ou direito,
sendo o erro expresso por onde conste pela mesma

(9) Oliveira Martins, O Bl'azil e às Colonias (:la ed.) Liv. 1 11. 11. -

Varnhag-en, Rist. Gel'ul do B1'a~il (2a ed. T. I. pg. 143 sog).

(10) Vide no Diario de Navegação ele Pera Lopez ele Souza (Lisboa
J839), pgs. 63 e 1I9; - "\ arnhag'C'n,loc. it. J g. 147· -, Contm Capislra

.no de .\br(,\1, T1H'se ele, concurso: Dt!.,cob,·irnento rlo Bl·a:il. S,.." tl"~t1i1

l;ol/'úIlIJ11Io 110 S8/'. xvr, pg. 7.



carla ou sentença ser em si nulJa, a não sellará e
ponha-lhe sua glossa.» (II)

A dominação hollandeza não teve tempo de abalar
essa unidade do direito portuguez.

Si as camaras dos escabinos erão judicia de medietate
lillguaJ, segundo as praticas da idade media (12), e com
punhão-se de seis hollandezes e quatro portuguezes
(13), usada, porém, a lingua flamenga, o Collegio dos
Conselheiros politicos, Supremo Tribunal de Justiça
do Brazil N eerlandez, era todo de hoUandezes. Vigo
rava a territorialidade do direito e não a personali
dade e dahi a proposta ou reclamação da celebre· as
sembléa do palacio das Torres ou Friburg da Cidade
Mauricia (27 de Agosto a 4 de S€tembro de 1640)
para que os factos consummadQs durante o dominio
da Hespanha, antes da conqúista batava, fossem jul
gados - de accordo com as lés portuguezas com assis
tencia, sem voto, no Supremo Tribunal de um dos
~scabinos do tribunal a q1l0 pára informar. ler e ex
plicar as escripturas e instrumentos portuguezes. (14)
Com Mauricio de assau emigrou o elemento ju
daico para a Hollapda ou para Surinam e a oppres
são repellia toda a sympathia', facilitando a capitu
lação da Campina de Taborda.

Só a theoria pura e abstracta do federalismo poderia

(II) Vide OreI. r, 4 I· - A lei da Boa Razão (r8 ag. 1769) no ~ 8
conferiu poderes para tomar assentos com recurso necessario para a
Casa da Supplicação de Lisboa. Desde o \lvará de 10 de Maio d('
1808 a Relação do Rio de Janeiro, elevada á dignidade de asa ele'
SllPplicação, gozou das mesmas prerogativas da de Lisboa.

(12) Sclnipfer, .Man. di Se. del di,-. ital. pg. 17 e 87.
(r3) Rafael de Jesus, Case"ioto lusitetllO, pg. 158.
(14) José 1-Iygino, Rev. Inst. Eist. e Geog. do B,-uõil, Tom. 49, pgs. r !lo

56 (' rir .1I7 e 139,- Oli,eira Lima, Per·iTambuco eseu descncQhimcHto !listo
rico" pg-. lOR e sego Igual'aSS\l reclam~lra como maximo da taxa do j\.l1'O
rSolo ao nJ1l10 a liberdade de testar. - Oli 'ira Lima, loco cito pg.
llí·
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dictar a pretenção de sahir da unidade para a plura
lidade contra o movimento geral de convergencia e
unificação, progressivamente accelerado que caracterisa

esforço destes ultimos tempos.

Desbaratar o patrimonio de uma vida inteira de
quasi quatro seculos, demonstra-se a poste1'iori, seria o
enfraquecimento sinão a annullação da integridade
nacional.

... em na \.mericç. nem na Europa o governo provl
sorio acharia argumento.

Os Estados Unidos da America erão a pluralidade
em busca da unidade politica. Confederação de Esta
dos, liga solida de amisade, construcção nem nacional
nem governamental (IS), só pela convenção de Phila
ladelphia (r787) formárão o Estado federal, meio de
sahir ({ da desordem nacional, da pobreza, de evitar
que se reduzissem a nada, » como dizia Hamilton.

/\. independencia não tocára nem na legislação nem
nas leis locaes (r6); o direÜo commum nenhuma al
teração soIfrera. (r7)

primeira Constituição estabelecera: {( Each State
l'etfl1ns 1'tS sove1'eignt)', freedom and independence (m't. 2);
lite said Stales e'J'Ifer in a fl1'111 leaglle of friendship (atf. :1) ..

•\s colonias que se em::mcipárão erão ou provincial
establisitments ou P1'op1'ielatJl gove'l''JI.111ellts ou c/ul1'ler go
vemments. Suas legislaturas gozá\'ão de largas attribu
içàes e o direito civil era vário.

A successão m01'Ús causa, p. ex., conservava em- umas
a grande propriedade - lhe preemill8nce wh.ich belollg
ed to IlIe um'oniat possessiolls it lhe pal'eJlI cml1lf1Y. - e

(15) Ellis SlC\'cns, . oW'ces de la C""~l. u.:.- Elals- Unis, pg-. 40.

(16) \Vf'bslel'. Ull1lcl Slev'lns, pg. 37.

(17) Kent, upwl Slevens, pg'. 37,
4
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as substi-tuiçães; em outras favorecia o parcellarnento;
o direito de familia era regulado de modos diversos. (IS)

Anteriormente á emancipação algumas das colonias
já se havião temporariamente ligado para fios deter
minados. (19) ~lelhor do que outrem, Paul Graussac (20)
aprecia o problema historico da formação da grande
Republica.

« En realidad, no puede darse aglomeración más
heterogénea que la de clichas colonias; diferian pro
fundamente por el origen, la organisación y las con
stituciones; por la naciQnalidad y la lengua, por la
religión y la c1ase social, por los habitos familiares
y las aptitudes politicas ..... MllY lejos de ser la COI1
stitución americana un decálogo imperativo ó un per
fecto modelo teorico, era uu modus v1:vendi transitorio,
un compromiso provisional entre el norte y el sud,
entre los estados grandes y pequenos, CU) os intereses
eran antagónicos; pera significaba el triunfo de la to
lerancia y deI oportunismo, unico dogma aceptable
y exigibIe en materia politica. (Alnerica, diz Emerson,
is anotliel' W01'd j01" opportunity). La perfección de este me
morable documento consiste, pues, en ser voluntaria
y deliberadamente imperfecto ... Ese espiritu es el ele
una transacción. »

.E não obstante tudo o Congresso .l. acional reservou
se o poder (art. I sec. S)' « to estabiish ll1tiform iaws 01t
Lhe subject 01 banlwuptoies throughout the United States, to
promote the progress 01 science and uselui arts by seclt1'il1g
jor iimited times to authors and inventors the exciusive
right to their respective wrdings and discoveries. (2 I)

(18) Story, Comm. o,. lhe COllst. of the U. S. >:. 179' - Gourd, Les
Chartes coloniales, vaI. 2. pgs. 258, 285, 287 e 294.

(19) Gomd, loco cito pgs. 363 e sego e pg. 376. .
(20) DeZ Plata al Niagam, pgs. 370 a 377.
(2r) Para começar a "jo'orar em I de julho de IRg, , foi pmmulgada

a 11m'a lei nacional da fallencia. E' a terceira que se promulga., sendo a
primeira de 4 de ah. 1800 e a segunda de 19 de ag. ~84I.
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o J\lexico, imperio de Iturbide, republica federativa,
republica central sob Sla Anna, dictadura e republica
federativa, imperio franco-mexicano, restauração fe
deral ob Benito Juarez, no al"t. 72 ' 10 da Constitu
ição de 12 de Fevereiro de 1857. modificado pela lei
de 14 de Dezembro de 1883, decla.rou competente o
Congresso para .fazer codigos obrigatorios em toda a
Republica sobre minas e sobre o commercio; deixou,
porém, aos Estados o poder de legislar sobre o di
reito civil. (alt. II?)

Promulg'ado em 13 de Dezembro de 1870 e em yi
gor desde I de Março de I87r, o codigo civil do
Districto 1'" ederal e Territorio da Baixa California,
reformado em 3r de Março' de 188+, foi successiva
mente adoptado por guasi todos os Estados. Alguns,
porém, conservárão o direito hespanhol da Parüdas
e da Novisima Recopilacion,o outros, como o de Pu
ebla, formárão codigo pmprio. (22)

A Repubhca Dominicana, federativa desde 1887,
mantevé a unidade da legislação e o codigo civil, tra
ducção do francez, promulgado em 17 de Abril de
1884. foi novamente reproduzido em 1895 na Gaceta
Oficial de . Domingos.

O Domilliol1 of Canada, com Ol:iginaria diversidade
de raça e religião, sob o Ul1ion Act (ConstituiçãO federal
de 39 de Março de r867) e ora constituido por Quebec,
Ontario, Nova Brunswick, Nova Escossia, Manitoba
(1870), CoI mbia Ingleza (1871), Ilha do Principe Eduar
c10(I873). Territorios do Noroeste ([880), póc1e adoptar,
por setl. Parlamento, (alt. 94) nedic1as com o fito de
prover á uniformidade de todas as leis ou de parte
das relativas á propriedade e aos direitos civis, sob
approvaçã da legislatura das provincias. O art.
9r reservou para o Parlamento o poder de legislar
--------

(22) Revue de dr. intn·n. et c/e lég. comp. I 72, pg. 302. - Dareslc, Les
Consto modemes. (2U. cd. vaI. 2. pg. 47+).
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sQbre lettras de cambio e notas promissorias, fal
lencia, taxa do juro do dinheiro, patentes de inven
çao, direitos autoraes, casamento e divorcio. (23)

Os Estados Unidos de Centro merica (Honduras,
Nicaragua e ;3alva.dor), na Constituiçao de Managua
de 27 de Agosto de r8g8, nao estabelecerao a unidade
de legislaçao mas anteriormente os governos da Re
publica Mayor de Centro America, de Costa H.ica e
de Guatemala, com o intuito de reger-se por princi
pios uniformes de direito civil nas cinco secções da
America Central, tinhao celebrado o convenio de 21
de Junho de r8g7. O pacto de Uniao Provisoria de
rs de Outubro de r88g no art. 3 havia declarado ser um
dos seus objectos a uoificaçao do paiz pela publicaçao
de Codigos Geraes. (24)

Venezuela (~stados-Unidos pela Constituiçao de 21

de Junho ue r8g3) manteve (art. r3 11. 20) o com
promisso assumido pelos Estados de 11ao terem sinao
uma só legislaçao em materia civil, commercial e pe
nal (25) e em rg de Maio de r896 fez nova promul
gaçào do codigo ci \·il.

A Colombia, reconstituida em Republica unitaria,
(Agosto de r8 6) decléu:ou serem da competencia ex
clusiva da Naçao ci direito civil, commercial, penal,
eleitoral, a organisaçao e processo j udiciaes. Pelas
leis 6r de r886, 57 e 153 de r887, unificou a legisla
çao civil, adoptando com modificações o codigo civil
da Naçao sanccionado em 26 de Maio de :(873, o co
digo commercia! do extincto Es-tado do Panamá e o
penal do extincto Estado de Cundinamarca. (26)

(23) Le Fur loco cito pg. 268. - Dareste, loco cil. pg. 333. - Raoul ele
la Gra s~rie, Elat Fédémtif, pr,.. 83.

(24) Tratado de 20 de junho de 1895. IS set. I 96. - llev. gl1n. de
ri,'. inle'·,t. pub. 1897. jan. fev. pg. 146. Já rompeu-se a l1ni,io.

(25) Annuaire de ldg. él"ang, ann. x.,'Gn, pg. 82'/.
(26) ugarila, Codificacion nacional. .
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Republica Argentina, sob a- fôrma representativa
federal, em sua Constituição de Santa Fé (25 de Se
tembro de r860), reservou para o Congresso Nacional
o poder de dictar. os codigos civil, commercial e pe
nal, proclamando assim a unidade do direito privado.
(art. 67 n. rI).

Regida pelas leis hespanb.olas, passada a epocha
das agitações e fixadas suas tendencias, sentiu a ne
cessidade de formar seu codigo civil, sendo seu prin
cipal objecto propender á la itnidad nacional, na phrase
de Agustin Garcia. (27) o notavel jurisconsulto Dal
macio Velez Sarsneld coube a gloria de libertar sua
patria do cahos em que se debatião as relações de
direito civil. Si incorreu na censura de não ser suff-i
cientemente democratico e de ter abandonado a tradi
ção (28), é preciso descontar o sentimento partidario.

Promulgado em 29 de Setembro de r869, para en
trar em vigor em r de Janeiro de r87 r, não disfarçou
nem dissimulou as origens. Segundo as asseverações
de Lisandro Segovia (29) o «( Esboço do Codigo Civil »

de Teixeira de Freitas (4809 artigos) contribuiu com
pouco mais de uma quarta parte, servindo de guia se
gltro y consejero de inestimable mer-ito (30), o que em na
da altera o poder intellectual do codificador argentino.

Com razão o illustre commentador reflecte: « l Y
quién se atreverá á amenguar el merito deI arqui
tecto porque los materiales de su obra hayan sido
elaborados por otros ?" (3r).

Havendo sido adoptado G codigo civil argentino

(27) lntl·od. ai estudo de las ciencias sociales a?'gentinas, pg. 166.
(2 ) Vide DI'. 01 gal'io ~Ilachadol Exposic. y com. deZ Cad. Cit>o Al·g.

pg. XV. - . Garcia. loco cil. pg. 165 a 169.
(29) m Cad. Cú-. de la llep. Al·U. ])". :--2\.
(30) 01e IYario Machado, loco cil. pg. XVI.
(31) Idem.
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pelo Paraguay, (32) não foi de todo infructifero para
a fmmação j uridica da kmerica do Sul o labor do
grande brazileiro, a quem a Republica do Uruguay
igualmente muito deve. (33)

Para com el1e e André., Bello, o autor do codi
go civil chileno, cuja influencia no Pacifico tornou
se typica, a America do Sul contrahiu não pouco va
liosa divida. O meio de solvel-a é considerar solida
rias os interesses desta 'parte do novo mundo e, não
esquecido o apólogo do feixe de varas, disputar na
vida internacional as vantagens de sua posição.

A Hespallha vive sob o regimen da unidade po
litica e do federalismo juridico, justificando a pretel1
ção de Py y Margal1, compromettida pelo exagero
proYincial. A persistencia dos usos e costumes regi
oJiaes, de que apropria lingua é vivo testemunho,
mantem o patriotismo local em sua tenacidade his
torica. O codigo civil de r889 foi coagido a con
tentar-se com a posição de direito suppletorio e nào
de direito commum. (a-rt. 12)

O direito foral'sobrevive quasi em toda a sua in
tegridade. Catalunha, Aragão, Navarra, Viscaya, as
Ilhas Baleares são a tradição paI pitante da recon-

, quista e da -altaneria contra a concentraçào monar
chica. (34) O art. IS do codigo ádl admitte a pos
sibilidade de mudança de regimen ou ordem legal
por acto de' exclusiva vontade· individual; bastará
adquirir o direito de vecindad em outro territorio,
assegurada em todo caso a opção pelo estatuto
de origem.

(32) Pela lei de 27 julho de 1889 declaTou texto oflicial o da +a di
cüo êle Bucnos-Ajres, de 1887,
• (3) J"fonl1e ele la r.'omisiOll de Gotligo. 31 dezem bJ o de l~ 7, a
D. "enanrio Flores. Lê-se: « Jt.'1 TI"oyecto <lei Sr.Fl·eitr(.:; ('s rd t1'llbajo
mns "O/liMe de f'odi/ire1ciem, etr'. li

(34) Vide Antequera, Ri 't. ele la legislo eSTJ. pgs. 605 e sego
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Proclamada a unidade nacional no 3° ConCilio de
Toledo (627/589) pela unidade religiosa, hispano-ro
manos, suevos, cantabros, godos, seguirão tódos a
mesma fé sob J~ecaredo, o rei cathoJico. Como pre
cursor do sentimento que inkgrou em 1+92 os esforços
do tempo de Chintila - a expulsão das raças nem hes
Danholas nem catholicas -, pretendeu o Liber judicu1n
consolidar a fusão legal dos povos, estabelecendo a
unidade do direito mas não o conseguiu. Sobreviveu
o direito germanico; o costume o manteve. Leis e
praticas dessa origem, não incluidas na codificação
geral, continuárão a vigorar, desenvolvendo-se á von
tade, quando faltou a pressão do episcopado. Róta a
unidade nacional, o espirito de localidade aviventou
se e no longo periodo da reconquista o direito foral
era o.commum e o codigo wisigothico o suppletorio. (35)

.\.. unidade era artificial e os jlleros ainda "irião
frustrar o plano politico das Sieie Pa1,tidas, si o ti
vesse SIncero,

Affonso X, o sabio, em nome da casa de Suabia,
armára á successão de seu avà, ampliúcando a juris
dicção ecclesiastica e tornando mais energica a auto
ridade pontificia, sem cont.ar com - a perspicacia de
Gregorio X, mais confiante em Rodolpho Hapsburgo (36).

Com razão, observa Munoz y Romero (37), parece
ter sido composto o famoso codigo para não ser ob
servado. O rei não tinha fàrça para impôl- .

A construcção historica da Hespanha explica seu
federalismo juridico e por sua singularidade exclue
a imitação.

(35) :\[arqnez de Pidal. Go~. y legisl. cleEs1J. pg. 232 C 2'lO: .\niC'fln m.
loco cit. Jlg. G4; yInDoz y Romero, Disc. /ei-lns !ln/e /a R . .1(·ar/. ,l,' /,t
tId.

(36) },{oullpon, L'Eglúe et le L/I'oit 1'om. pg. 360.
(37) Lut,;. eH. pg. 26.



N o dualismo real do Imperio ustro-Hungaro, a
Hungria é Estado federal (38) A questão das linguas
e as aspiraçõ€s accentuadas e persistentes de cada
uma das raças sob a hegemonia aIlemã-magyar at
testão a impossibilidade da unificação do direito e
no proprio terreno politico os choques ameáção por
vezes dissolver todas as combinações e dar nova
feição á Europa Central. (39) .

Não podia servir de modelo e no entretanto desde
Maximiliano I ao direito Tomano fàra attribuida
officialmente fõrça de lei. (40)

O acto de união federal da Suecia e N or1;lega (6
de Agosto de 18r5), minado por movimento revisi~

onista sinão separatista (4 T), naturalmente respeitou
a dualidade da legislação civil; entretanto o ~ireito

scandinavo mantem accentuada affinidade entre elIas,
a Dinamarca e a Finlandia com fundamento histo
rico de antiga data.

A lei dinamarqueza de Christiano V (r683) e a lei
norueguense do mesmo rei (r687) divergem mui pou
co; até a separação a, legislação era commum; de
pois.del1a a tradição conservou-se. Entre a Suecia e
a Fin1andia a união até r809 produziu os mesmos
resultados. A preoccupação é conservar o direito
scandinavo, que não soffreu a influencia do romano.

A communidade do direito é a aspiração dos ju-

(38) Hllllgria, Croacia, Slavonia d sele 1868,
(3g) Vide, Revue de dt·. inlet'n. el de légis' comp, Tom,. 6, pg. 67-,

Le Fur, loco cito pg, 3gg - L'Emp. auslro-hong. el la politique di! ()omle
ele BeuSI, par Ull anglais, app, 1.

(40) 1495-1500, Rivier, Jnlt'Ult. an dr. "om., pg . IS 580, - Hf'i-
ncccio, Bist, jw'. gel-, §~ 99. 101, 102, 105 e i 06,

(.~l),Lc FuI', loc, cito pg, 3J2, nota. - Rev. de dI', iJllel·. el de lég. comi',
J8g8, pg. 262: O SIOI-lhil1!1 (Lalhing Oelelsthing) ado11tou em fins dI" J81)8
pavilhão norueglll?7. Sf'm signal algum indicativo da união rom a Suecia,
o que foi vetado,
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risconsultos scandinavos; desde 1872 em reuni'ões peri
odicas favorecem a evoluçã,? (42)

Essa unidade em parte está conseguida; a lettra de
cambio obedece nos tres reinos á mesma lei. « Essa
victoria sobre o particularismo, disse Gooz, tonsti
tue um progresso da civilisação. » (43)

A Inglaterra, no movimento para uma constitu
ição federal do Imperio Britannico, tem sido fiel ao
processo que Lord Granville (44) definiu: « The
links of steel and of silk which bind the different
portions of the great empire together. » Os laços de
seda são o livre jogo do desenvolvimento das insti
tuições coloniaes, testemunhado pelo DomÍ1úon of Ca
nada, pelo acto federal da Australasia (I4 de Agosto ele
I885), pelo de 9 de Agosto ele I872 da êolonia do Cabo,
peLO de 1877, o ela União das Colonias e Estados da
Africa do Sul, c ultimamente pelo pronunciamento
da. Nova Galles. (45)

A Escossia, pelo acto de união de I707, e a Irlanda
pelo de I800, têm leis proprias, mas um s6 parlamento
é o orgão dos tres reinos e do paiz de Galles e a uni
formidade das leis subsequentes a esses actos é a re
gra, quando expressamente não exclue esta ou aquella
região. Respeitando a tradição, a Inglaterra reco
nhece a influencia do direito celtico-o gaelico-sobre
a Irlanda até o seculo XVII (46), e a do direito romano
na Escossia por intermedio da França, tão profunda
nos costumes e decisões judiciarias, romanisada a
terminologia juridica. Nas Ilhas do Canal, reunidas

(42) Gooz, Re'. de dr. inltJ1'il, et de lé{1. comp. Tom. X, pg. 551 .
Tom, XII. pg. 425; Tom. XIII, pg. 349,

(43) Loc. cito Tom. XIII, pg. 356.
(44) Discurso de 4 ab. 1887. Reo de ·dl'. intem. et de lé!J.. comp. I892 ,

pg. 1I6 Do(a,

(45) Vide Rollin JaC4uemeym, ReI>. cif. e loc, cito pg. Il9.
(46) Dareste, Ét. d'hist. dll droit, pg, 356.

5
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á Corôa porque o rei é tambem duque da Normandia,
predomina a autonomia, não tendo representantes no
Parlamento; a persistencia official da lingua fran
ceza só ultimamente cedeu, graças á infiltração lenta
e perseverante da ingleza.

Sem vocação para as codificações (47), não tendo
soffrido influencia exclusiva ou preponderante do Di
reito Roma o (48), a Inglaterra, subtrahida á pro
paganda do cesarismo, manteve a espontaneidade do
direito nacional. « Nolumus leges anglice muta?'1·,., A king
of England cannot, at his pleasure, make. any alterations
in the laws of the land for the nature o/ his government is not
only regaI but politicaI. » (49) Confiante no espirito de
combatividade da jurisprúdencia, assegura á unwritten
law e á equi/y law, a .supremacia contra the written 9r
statllte law. E' certa, porém, a frequencia dos confE
ctos de legislação, sendo sufficiente invocar o que oe
corre com relação ao casamento e ao divorcio ante. os
tri bunaes da I nglaterra, da Escossia e da Irlanda,
quando a jurisdicção e a lei de formação da sociedade
conjugal são diversas. (50)

Expirando o Santo Imperio Romano Germanico, a
Confederação do Rheno, a Confederação Germanica,
a Confederação da Allemanha do Norte e afinal o
Imperio Allemão assentárão em terreno onde a uni
dade do direito não estava feita.

O· direito commum era indigeno só em parte;
regia o di.reito das Pandectas, modificado pelo di·

(47) B~llt. ele lá soe. ele lég. comp. r895, pg, 292.
(48) Savigny, Bist. du dTo rom. vaI. I, pg. 2, Cap, X. - Rivier, lnt. ali

di'. rom. pgs. 605, 622, 636. - Montléon, loco cito pgs. 307 e 333 
Sheldon Amos, Roman civil law, pgs. 443 e sego - Iheril1g, Esp, du dI',
rom. voI. 3, pg. 9. .

(49) Amos, loco cito pgs. 451 e 456.
(50) Vide Dicey, A Digest ar lhe làw o( England with ,oefel'ence to the

conflict ar laws, with notes by B. Moore, 1896, appel1d. nots. 8 e 9.
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reito canonico, pelas leis imperiaes allem~es, pelo direito
publico consuetudinario. O codigo civil da Prussia (1794),
o codigo Francez de 1804, o codigo civil de Bade (r809),
o codigo civil saxonio (1863) dividião entre si o ter
ritorio juridico; para çomprehender o dominio de
cada um era preciso formar a carta geographica. (SI)

Endemann precisa a situação: CC S'il vous prenait
fantaisie de teinter d'une façon distincte, sur la carte
d'Allemagne, les régions ou des lois différentes ré
gissent les rapports pécuniaires des époux, vous auriez,
vraisemblablement, l'impression d'un véritable man
teau ,d'Arlequin. Plus de c:ent couleurs s'en détache
raient, tantôt groupées, tantôt disséminées de telle
façon que l'reil saute de l'une à l'autre sans passer
par les nuances intermédiaires. 11 n'y a pas un juris
consulte qui soit capable de déméler cet écheveau
de lois.» (52)

Ao constituir-se o Imperio, estava apenas unificado
o d.ireito sobre as lettras de cambio e notas promis
sorias, redusidas a urna as cincoenta e seis leis que
vigorávão. A Confederação da Allemanha do Norte
sámente pela lei de 5 de Junho de 1869 conseguira
declarar federaes a lei geral allemã sobre o cembio,
as n?vellas de Nuremberg e o codigo geral do com
merclO.

O Imperio reservou-se o poder de unificar o direitó
civil mas sá pela lei de 29 de Dezembro de 1873
fel-o entrar no quadro de suas attribuiçães.

Começados em Setembro de 1874 os trabalhos do
codigo civil unico, s'á em I' de Julho de 1896 foi
adoptado por 222 votos contra 48 para entrar em

(SI) Vide Braun, Hegener e V r Hees, T1". pratique du dl'Oit ciliil alle
mando - Lebr, Elém. de dI'. cil:. gcn'n. Introd. ap.l:S 2. - BH/I. de la

soco de ieg. c·,mp. 1884, pg. 429.
(52) louro de dr. 'ht/em. pl'ivé 1898, pg. 867, nota.
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vIgor em I de Janeiro de IgOO. Mas a lei de, Int1'o
ducção consagra a secção 3" ás relações entre o cadi·
go civil, e as leis dos Estados, fixando o que ao
particularismo era concedido, além das transacções
contidas no codigo. Esta sobrevivencia do direito re
gi,onal mostra as difficuldades da execução da grande
reforma. '

Aos sete periodos em que Adams e Cunningham'
(53) dividem a historia politica da Confederação Suissa
---'. (( démoc1t atie tempéde par le bon sens») - é preciso
accrescentar um outro - o da unificação do direito.

A diversidade das leis, observárão entre outros
D'Orelli e Lainé, reflectia a diversidade dos elétnen
tos componentes da confederação, cuja individuali
dade caracterisa. Além dos costumes locaes, vinte e
cinco legislações regem a Suissa; o regimen das
concordatas intercantonaes, insufficiente e muita vez
injusto, provocára a tendencia da creação do direito
nacional e. antes da revisci.o constitucional de I874,
a questão da unificação já havia penetrado profun
damente na vida social e politica da Suissa. (54)

A Constituição de I874 não deu inteira satisfação
a essa necessidade; teve de ceder aos adversarios
da centralisação; mas o impulso estava dado.

Os artigos 46, 47, 54 e 64 erão os precursores
da unificação e o artigo II4 accentuava que em
applicação uniforme do direito, a unificação era cou
sa vã. Ao Tribunal Federal serião dadas attribuições
para a defeza e guarda da unidade do direito. Abria
se espaço á jurisprudencia circumspecta. (55)

(53) La Confédél"ation Suisse.
(54) D' Orelli, Rev. de dI'. interno et de l,lg. comp. 1873, pgs. 365 e sego
(55) Lei de 27 de junho de 1874, lei de 22 março de 1893. Anmlaire

rie léU. étrangere.
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\. lei sobre a capacidade civil (22 de Junho de
1881), o codigo federal das obrigações (14 de Junho
de 1881), a lei de II de Abril de 1889, (Poll?'suite pOllr
deties et (aiUdes) , a lei de 25· de Junho de 1891 (sur
les rapports de d1'oit civil des citoyeus établis ou en séjour)
mostrárào-se insufficientes.

Os conflictos de leis em materia intercantonal e
lOternacional persistirão.

mensagem do Conselho Federal de 28 de N 0

vembro de 1896 á Assemblea Federal sobre a revisão
da Constituiçào com o fim de introduzir a unificação
do direito (56), referindo-se á lei de 1891, diz: Esta
ultima lei « destinée á assurer l'exécution de la regle
- les pel'sonlles établies en Snisse sont soumises à la
législatt'on et à la jlwisdiction du lieu de lenr domieile.
(Const. arf. 4ü) en ce qui concerne les rapports du droit
civil a certes mis :fih á plus d'une controverse, levé
plus d'un doute, quant aLl droit á appliquer. Mais
cette tentative a démontré du meme coup combien
elle était insuffisante pour remédier aux plus graves
défectuosités. On vit s'élever des conflits là ou
le droit êantonal se trouvait en contradiction avec
la loi fédérale, ou iI en contrecarrait l'applica
tion. »

« La situation actuelle, refl.ectiu a Commissão no
meada pelo Conselho de Estado de Genebra, est de
venue presque intolérable, surtout depuis l'entrée en
vigueur des lois sur la pàursuite pour dettes et SUI

les rapports de droit civil'. Les inconvénients résultant
de la diversité des r€gimes matrimoniaux se font sentir
d'avantage et iI est urgent d'y porter remede. \)

Ao questionario de 17 de Novembro de 1893 respon-

(56) Fellille Ji'édéretle uisse n. 49 de 1896.
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dião 18 cantões, exprimindo voto no sentido da unifi
cação total ou parco a I do direito.

Em 30 de Junho de 18g8 a Assembléa Federal man
dava sub,metter á votação do povo e dos Estados a
:eguinte disposição que, approvada, seria inserida na
Constituição, formando o segundo alinea do artigo 64 :

" A Confederação tem o direito de legislar tambem
sobre as outras materias do direito civil. »

264.914 eleitores contra rOI,762 responderão affir
mativamente; r 5 cantões e 3 meio-cantões contra 4
cantões e 3 meio-cantões votárão a unificação em r3
de Novembro de r8g8. (57)

Em r8g4 Lainé presagiára. A lei de r8g1 seria o
agente decisivo da fusão das leis suissas em um co
digo unico (58), tornada actual a observação de Ri
vier muitos annos antes.

cc Pour petite que soit la Confédération Suisse, sa
situation géographique et politique, sa formation his
torique, son caractere propre, à la fois un et multi
pIe, simple et composé, progressif et conservateur l

toutes ces circonstances réunies donnent Qne impor
tance spéciale aux changements qui s'operent dans ses
institutiors fondamentales. L'expérience qu'elle parait
se disposer à faire doit intéresser les j urisconsu"ltesJ

les historiens, les philosophes de tout pays; maint
État plus considérable en pourra profiter. » (5g)

Agobarcto reclama a lei dos Francos para t(j)do o
Imperio de Carlos Magno ; nove seculos depois ap
pareceu o Codigo de Napoleão. " Longa preparação
historica, observa Edm. Picard (60); latente nos

(57) Idem n. 52 de 14 dI': dez. de 1898, pg-. 959'
(58) Bull. de la soe. de l.Jg. ('omp. 1894. pg. 180.
59) R.!v. de lZ,'. interno ef, de 11Ítl. comp. 1874, pg. 297.
(60) L'évol. hist. du droit (ranç. pgs. 56 e 65.
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dous primeiros periodos, visivel no terceiro, chegou a
uma consolidação, a uma reconstituição systematica. »

« En France, escreveu Ginoulhiac (61), à l'époque
ou nos codes ont été rédigés, cette transformation
de la législation était tout à la fois nécessaire et
possible; tous les éléments dont s'était formé le
droit français, J'élément romain, canonique, germain,
coutumier et féodal, les ordonnances, la jurispru
dence, étaient arrivés au dernier terme de leur dé
veloppement ; iI fallait reVlser, harmoniser leurs
résultats, 1'ésoudre les oppositions au sein d'une unité supé
rieure et la J évolution de t789 avait déjà produit
l'uniformité dans les étéments sociaux. )}

Reconhecida necessaria a uniformidade da legisla
ção civil hollandeza antes da revolução de 17g5, de
cretada na Constituição de 17g8, tornada effectiva
desde 18rr pela annexação á França, o regimen parti
cularista das provincias-unidas cedeu ao principio da
soberania nacional, constituindo a unificação do direi
to civil e sua codificação um beneficio para o paiz,
no insuspeito pensar de ] osephus Jitta (62).

« Il 1848 fu SC03sa profonda, iI vero prologo deI
1860, data solenne, destinata a .ricomporre - neU'alto
concetto deU'unitá nazionale - l'unitá politica e legis
lativa. Cómpito deI legislatore italiano, continua Bovio,
(63) é ricomporre la ragion di Stato con la legislazion~,
o, in linguaggio piú moderno, i diritti politici co' di
ritti civile in codice uniforme. Cómpito cotesto non 
facile agI' italiani, perché hanno in m'ezzo a loro la
Chiesa. )}

(61) Gow'S élém. c/'Mst. gJl/él". cite dI'. {I'. per. 8.
(62' La métlt. en dI'. tlltel·n. privé, pg. 292. - Tripeis. Les Godes Néeí'

landais, Introd.
(63) Disegflo c/'una LOl'ia dei di,.. in ltlllia, pg. 170.
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o codigo de 1865 foi no direito pTivado uma po
derosa tentativa para realisar essa condição de inte
gração nacional.

Esse movimento geral de unificação e concentração do
direito, com o intuito de formar ou consolidar a unidade
nacional, não impressionára nos primeiros dias de
sua responsabilidade historica o governo provisorio
da Republica Brazileira. Sem cohesão espiritual, em
vez do Estado Federal, unico orgão da soberania,
preparava o desmembramento, fazendo o paiz saltar
da <concentração imperial para a confederação de Es
tados, todos sober;:tuos. Felizmente paTa a integ.ridade\
da Patria operou-se logo a reacção.

Unidade ethnica, ameaçada pela infiltração da co
lonisação allemã e italiana nos quatro Estados do Sul,
onde o, clima não pode modifical-a de modo a realisar
a fusão com o precipitado, resultante dos tres elemen
tos, o portuguez, o autochtone e o africano, constitu
tivos da população brazileira, a Republica veria sua
unidade politica exposta á acção de forças excentricas
ou divergentes. si prevalecesse a quebra da I,lnidade
do direito privado.

A naturalisação em massa pelo facto da simples pl'e
sença no territorio, o suffragio universal, conferidos
direitos politicos a estrangeiros que nem fallavão a
língua nacional (64), o natural retrahimento do espi-

I

(64) Aviso elo Minist. do Interior u. 38 de 14 março ele 18go. - «De
vem ser alistàdos eleitli1"es estl'ungeil'os lLaturálisados, aill leI que ?là o {aUem
pOl'luguez, » I

Aviso do Min, elo lut. n. 10 de 16 ele ag, 18go: « Os cstra!)geiros re
sidentes em 15 de novo 188g e que não fizerào declaração el manter
sua nacionalidade são brazileiros eql..iparados aos cidadãos l.atos, ]JO

dendo desempenhar todos os argos, exc pio o de pre~ielcllle da Re
publica, »)

A Constituição de Caracalla conferiu o j/(.~ civitltlis a todo o h::l hi
tantes elo Imperio,
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rito nacional, sorprehendido pela dissolução do impe
rio, terião favorecido o predominio estrangeiro si a
Europa, em expectativa antipathica contra a Repu
blica, cuja effectividade lhe parecia duvidosa, nào
ti ve se, ésq uecendo o prurido de expansão colonial,
contrariado a naturalisação dos emigrados e interce
ptado a corrente de immigração.

Foi esse momento de parada que o bdgou á reflexão.
Os Estados são autonomos mas não soberanos; o

direito privado é um e unico. O Congresso represen
tará o sentimento genuinamente nacional da maioria,
annullando qualquer influencia determinada pelo au
gmento da população teuto ou italo-brazileira nos Es
tados do Sul da Republica.

Movimento de convergencia, o codigo civil terá
sua consagração defi nitiva na unidade da j urispruden
cia, restituida ao Supremo Tribunal Federal sua
funcção conservadora.

Mas unidade não quer dizel' uniformidade brutal.
As condições economicas do paiz devem reRousar

sobre o principio da liberdade, favorecidas todas as
combinações suggeridas pela variedade regional das
necessidades dos diversos Estados. ão é possi vel
submetter a um regimen unico e absoluto a trarys
missão e os desmembramentos da propriedade terri
torial; os direitos do trabalho reclamão attenção e
não podem dispensar a· iniciativa dos Estados. .

{( Nos limites dO' diteito unico, reflecte a celebre
mensagem do Conselho Federal Suisso de 28 de
Novembro de 1896, já referida, o systema da liber
dade creará instituições ài\'ersas entre as quaes ao
interessado será licito escolher.

cc Para a Confederação não hel. interesse, moral ou
de politica interna ou externa, em crear um direito
absoluto. Póde contentar-se com fixar os limites den

6



tro dos quaes será facultado a qualquer regular sua
vida de accordo com seus interesses e aspirações. »

As experiencias legislativas tão justamente preconi
sadas, a vigencia de certas nstituições CO(D. prazo
certo para obrigar á. reconsideração periodica, não
deverão encontrar embaraço na attribuição privativa
do Congresso de legislar sobre o direito civil.

A Inglaterra dá o exemplo de votar leis não appli
caveis a certas regiões e assim aos Estados poderia
ser conferida a attribuição de legislar sobre diversos
assumptos, entre outros as servidões, em grande parte
de interesse municipal .mas affectando sempre a con
stituição da. propriedade e seu exercicio, a locação de
serviços, tudo, porém, ad 1'eje1I endz?1n do Congresso
Nacional.

A unidade não é a uniformidade. Poder legislativo
unico, jurisprudencia uniforme são as condições essen
ciaes da unidade do direito.

Sob sua influencia o desenvolvimento economico
dos Estados não soffrerá embaraço e a liberdade .ins
pirará a satisfação das necessidades pela experiencia,
pela observação, pela adaptação racional e progres~i

vamente extensiva das regras e instituições de direi to
O 1'efe1'endum, o homestead, o registro Torrens são

antecedentes a invocar.

IV.

A guarda e a defeza da unidade do direito civil.

O regimen da unidade do direito civil sob a Re
publica Federal poderia reduzir-se a uma simples
phrase si para sua effectividade ou realisação não
fossem estabelecidos meios positivos ou de facto ...
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o Congresso Nacional reservou-se apenas a attri bu
ição de legislar sobre a organisação da justiça federal
e seu direito processual, conferindo aos Estados a. de
organisar a jurisdicção de seus tribunaes judiciarias
e o respectivo processo, conjuncto das fórmas destina
das a restabelecer o estado normal do direito (1) ou a
favorecer a manifestação ele sua verdade (2), isto é o
systema elas fórmulas, segundo as quaes se processão
as causas em juizo. (3)

Empregando a expressão - dú'eito processual - a Con
stituição autorisa equivocas ·em detrimento da fixidez
das regras de direito.

Sujeito, objecto, relação entre o sujeito e o objecto,
protecção jurídica coercitiva são os elementos essen
ciaes de todo o direito.

O ultimo é a parte externa, o revestimento protec
tor ; é formal, é a acçã~ judicial mas não é o düeito
de acção.

A precedencia ou genese historica daqueUa, observa
Cogliolo (4), acha-se diametralmente opposta á genese
logica. A actio gerava o jus; o juiz formava o direitQ ;
o orgão precedia a funcção. A organisação judicial, o
direito formularia occupávão o primeiro plano, Summer
Maine o explica, (5)

Essa primazia desvaneceu-se. As regras do processo
tornárão-se de categoria inferior; constituem as ad
jective ar instrumental laws de Bentham.

A acção decorre do direito; o juiz applica o direito,
declara-o; previne ou resolve o conflicto; julga e em
prega o poder social coercitivo.

(I) Savigny. T,', de d,', rom, vaI. V, ~ 204'
(2) lhering, Esp, du d,', l·om., vol. +. pg. q.
(3) João Monteiro, TIt, do ln'oc. ciD, e Cl'il1l., vol. r, pg. 3n3,
(+) aggi s,op,'a l'evol. deZ dil', pI·iv., pg. ror.
(5) L'ancien d,'oU et la coutllme pI'im. eh. XI.
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o direito de acção, fU1~damentltm agendi, é força in
terna, é o proprio direito; o processo, a acção judicial
é o apparelho, o conjuncto das peças necessarias á ope
ração juridica da declaração judicial de um direito
ameaçado, violado ou em presença de outros direitos.
Sem tal apparelho o exercicio do direito ou o seu
elemento dynamico torna-se nullo e toda a obrigação
converte-se de juridica em moral ou natural.

O cireito de acção comprehende os direitos sant:
cionadores por meio dos quaes se conserva o direito;
deve ser coHocado no mesmo plano da origem e da
dissolução do direito; as acções judiçiaes não são
direitos mas phases da existencia dos direitos, na ex
pressào de Savigny.

O ir -tituto da prescripção extinctiva fornece os
necessarios elementos de convicção sobre este assumpto.

o codigo civil compete definir e indicar os direi
tos sanccionadores. Onde não ha protecção juridica
não ha direito; direito é todo o interesse juridica
mente protegido, disse lhering.

A Constituição deu aos Estados competencia para
determinar a marcha ou o seguimento da acção ju
dicial ou demanda e qual o operador ou autoridade
incumbida de pôr em movimento o poder social, de
realisar a protecção juridica coercitiva.

O conjuncto das instituições para prevenir ou com
baler a violação do direito, reagindo sobre o conteudo
e a essencia do proprio direito, como observa Sa
vigny, não pôde deixar de incidir sob a esphera de
influencia da legislatura federal e constitue parte in·
tegrante do direito civil.

Pa:rece não haver necessidade de abrir no codigo
civil espaço especial ou exclusivo para a exposição
da theoria das acções, voto este formulado pela ·Com
missão do Senado no parecer n. roo de r896. Bastará
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indicar ao Íado de cada uma das instituições de di
reito os meios de protegel-a ou incluil-os nos ele
mentos dos direitos. Em todo o caso é essencial
fazeI-o.

Deve estar em lembrança o modo como foi enten
d~do 0 decreto n. 848 de II de Outubro de 18go sobre
a organisação da justiça federal e seu processo. Foi
preciso declarar pela lei n. 221 de 20 de ovembro de
de 1894 em pleno vigor o direito sobre as acções pos
sessorias, absolutamente desterradas do juizo federal
da Capital da Republica .

.N o codigo civil allemão encontrão-se indicadas algu
mas das acções protectoras dos direitos por elle de
finidos.

As leis processuaes podem perturbar e alterar pro
fundamente as instituições e relações de direito orga
nisadas no codigo civil.

Um dos modos de extincção dos direitos é a perem
pção da instancia. Assignalada na Ord. L. 3, Tit. 14
é direito vigente. (Dec. n. 3084 de 5 de Novembro de
18g8, P. n, art. 68). Citado o réo segunda e ter
ceira vez e não apparecendo o autor para accusar a
citação, póde o réo pedir a perempção da instancia
e da acção, prevalecendo a mesma regra no caso de
reincidencia de libello inepto e no de omissão de do
cumentos essenciaes á propositura da acçao.

N as acções possessorias não é admissivel a excepção
de dominio. ntes de tudo ao esbulhado deve-se resti
tuir a posse. Essa restituição é acção pessoal ex delicio
ou ex quasi delicio e tem por fim, antes de tudo, res
tabelecer a integridade do poder social, violada pelo
exercicio da j'ustiça privada.

E' exigencia de ordem publica; o caracter publico
ou social da protecção juridica coercitiva foi atacado.
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A restituição Í1i zntegru1n, por via de embargos, affe
cta a acquisição, o exercicio e a conservação de direitos.

A organisação do credito real reage mais ou menos
intensamente sobre o credito publico, quando baseado
no desenvolvimento da producção agrícola.

Para dar energia e attractivo á hypotheca, á anti
chrése, ao penhor agricola, ao bilhete de mercadoria,
ao wa1''Yant a lei assegurou-lhes uma certa fôrma de
protecção judicial.

O ingresso em juizo não pôde ser obstado pela clC" 
sula deposHaria; a renuncia de primeirá citação é
prohibida.

RelaçãO de meio é a existente entre o elemento
formal e o elemento substancial do direito (6); de
não admittir-se no codigo civil a fixação do genero
e da especie de protecção a realisar pelo processo,
poderá resultar o aniquilamento do proprio direito,
perturbada a discriminação das funcções federaes e es
tadoaes ..

Não .dê, por exemplo,' a legislação estadoal effeito á
perempção da instancia e acção, admitta a excepção
de dominio nas acções possessorias, amplie os casos
de restituição in integnt11'/., reCl15e á hypotheca a acção
executiva e o sequestro preparatorio, e as relações de
correntes dessas instituições federaes ficarão sem duvi
da profundamente alteradas com offensa da Consti
tuição da Republica.

Não basta, pois, proclamar a unidade do direito
civil; cumpre provel-a dos meios de defeza e' effica
cia

A Constituição creou-os. Tornou competente a justiça
federal para conhecer dos pleitos entre cidadãos de
Estados ~iifferentes, quando diversas as legislações.

(6) Ihering, loco cito vol. IV, pg. 325.
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o texto uo art. 60, alinea d) não se presta a duvi
da; refere-se ás leis processuaes. A unidade do direito
civil a exclue.

Estabeleceu o recurso para o Supremo Tribunal
Federal, quando se questionar sobre a validade ou
applicação de leis federaes e a decisão de tribunal
estadoal em ultima instancia fôr contra ella. (art. 59,
III § r alinea a).

Impoz ás justiças dos Estados sujeição á jurispru
dencia federal na interpretação da::; leis federaes.
(árt. 59 § 2).

A lei n. 221 de 20 de 'Novembro de r894 nos arts.
38 e 40 não destoou desse pensamento. (7)

Ao poder legislativo estadoal não é diffi.cil nas leis de
processo privar as relações de direito de sua justa
protecção ou alterando a esLructura das instit,:1Íções
ou tirando-lhe parte da energia.

Expostà a serios choques' por esse lado, a uni
dade do direito será illusoria si um tribunal federal
superior nào amparal-a conh~a desvairadas applicações.

Não é singular a opinião de serem permittidos os
fideicommissos além do segundo gráo, extinguindo-se,
na lição do direito justinianeo, quando de familia, na
quarta mão. (8)

Prevaleça a pratica de considerar-se mera inter
pretação de lei um julgamento no sentido inclicado e
a constituição da propriedade sentir-se-ha abalada, pre
terido o principio de ordem publica e economica, pro
hibitivo dos vinculos de qualquer especie.

(7) O art. 40 dispõe : « O governo de cada Estado providenciará
para que s ja remetlido ao procurapor geral da R publica e ao respe
ctivo procurador seccional um exemplar da Constituição, leis e decretos
do mesmo Estado, immec1ialamente depois de publicados. (Dec. n.
3084 de 5 de novo 1898, P. r art. JI7).

(8) ovella lSy, cap. :!. - Tito Franco, Rev. do Inst. dos Adv. E,'.
Anuo IX, Tom. VIII, n. I, pgs. 9 a 37. .
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Foi previdente a Constituição e estabeleceu o recurso:

E' da i:ndole sinão da essencia da organisação po
litica do Estado Federal, quando attribue ás justiças
locaes ou estadoaes a. applicação de leis federaes, crear
instituições protectoras da uniformidade dessa applica
çào, isto é da unidade do direito.

Essa é a funcção da jurisprudencia federal, mandada
guardar pela Constituição; o meio de ~ rmal':a é o re
curso, impropriamente qualificado de extraordinario.

O Imperio Allemão no codigo de organisação judi-
o ciaria (27 de Janeiro de 1877) commetteu ao Tribunal
do Imperio (Reichsge1'icht) o conhecimento dos recursos
de Revisão interpostos contra os julgamentos definitives
dos tribunaes regionaes superiores (art. 135) .no caso de
violê ..ão de uma lei do Imperio (art. SI! do Cad. do
Pr. Civ. 30 de Janeiro de 1877) e considerou violada
a lei quando uma regra de direito não' é applioada
ou é applicada falsamente. (art. 512) .

A Suissa no .art. IJ4~ da Constituição, com o in
tuito de assegurar a applicação uniforme das leis
federaes indicadas no art. 64, autorisou inve tir o
Tribunal Federal das attribuições neces arias. A lei
de 22 de Março de 1893, -:eorganisando a justiça fe
deral e completando a de 27 ele Junho ele 1874,
estabe).eceu : (9)

cc Art. 56. Dans les causes civiles jugées par les tribu
naux cantoI').aux en application eles loi~ féelérale ou
qui appellent l'application ele ces lois, lc tribunal fé
déral peut être saisi par la vo~e d'un recours en réfonne.

c( Art. 57. Le 'recours en réforme n'est accorelé que
pour . violation ele la loi féelérale par le tribunal cano
tonal.

(9) AmtlULÍ"e de' lég. éll'ang. 23" année, pgs. 446 e seg,
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cc La loi fédérale est réputée violée lorsqu'un principe
de' uroit civil COD acré expre ément par une loi fédé
rale ou ré ultant implicitement de ses dispositions n'a
pas été appliqué ou a reçu une fau e application. ))

L appréciati n juridique erronée d un point de fait
e t a similée à la' violation de la loi.

cc _ rt. 58. Le recours est recevable contre le juge
ment au fond rendu en derniêre instance cantonale.»

A unificação do direito civil decretada no' Imperio
Allemão e na Suis a encontrará no recurso de revi ão
ou de reforma} já em effectividade pelas lei do pro
cess e de rgani ação judiciaria, egur abrigo e cvm
pleta con agração. _ j urisprudencia federal, fixando
pela uniformidade da deci ões pen amento da lei,
dará á elabora ão scientifica do direito os elementos
preci de nutrição e vigor.

A lei 'n. 221 de 20 de Novembro de r894, no se
gundo alinea lo art. 24, não p dia annullar a func
ç'ão con ervad ra e cientifica do Supremo Tribunal
Federal e com a pr xima pr mulgação do novo codi
go civil a suppre sã des a funcção será uma calami
dade publica.

O modo de applicação do direito civil sob o Im
perio t i julgado pela lei de r 75, dando força legis
lativa ao. as ento da Casa da Supplicação de Li boa
e impondu a Supremo Tribunal de Justiça a obri
gação de tomar as ento para vitar o escandalo dos
julgament

O que te'm sido a intelligencia dada ás leis da
Republica é b m pouc edificante. Mantenha-se a,
aliá commoda, funcção de não julgar o recursos
charnad xtraordinari ob o fun laménto de tra
tar- e de imple interpretação ou applicação do di
reito ciVil e no\'o codigo dará re ultado inteira
mente negativo.

1
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A elle incumbe fixar o alcance do citado artigo 24
da lei de 1894, cujo spirito não é o da pratica se
guida, verdadeira corruptela,

Essa disposição de lei pretendeu fixar a distincção
entre sentença proferida contra direito expresso e con
tra o direito da parte, para autori a,r o recur o no pri
meiro caso e recu.sal-o no segundo.

Não podia çanonisar vi lação flagrante, evide~lte,

manifesta de dispo ição de lei federal, ou de direito
derivado de seu preceito; nã podia deixar vingar erro
notorio de direito expresso. Sem ignificação ficaria o
pr. <~eito constitucional, impondo o re péito á jurispru
dencia federal. Applicar falsamente uma regra de di
reito ou deixar de applical-a é, na lição da Allemanha
e da Suissa, a mesma cousa por serem identicos os
"Efeitos. lei de 1894 ou é inc011stitucionaI ou não
tem a intelligencia attribuida pelo Supremo Tribunal
Federal.

« Tout prévoi1' est un but qu'il est impossible d'at
teindre. Un code quelque complet qu'il puisse paraí
tre, , n'est pas plutãt achevé que mille questions inat
tendues viennent s'offrir au magistrat... L'oHice de la
loi e t de fixer, par de grandes vues, les ma...."'dmes gé
n' -ales du droit, d'établir les principes féconds en
conséquences et non de descendre dans le détail des,

, questions qui peuvent naltre sur chaque matiere. C'est
au magistrat et au juriscon uIte) pénétrés de l'esprit
général des lois, à en diriger l'application..... Les
codes se font avec le te}.nps, maÍ's à proprement parler
OD ne les fait pas. »

Estes conceitos do Discozws PréliminaÍ1'e d'/Jt premier
p1'ojet d1t code civil (Portalis, Tronchet, Bigot-Préame
neu, MalevUle) põem em. evidencia a necessidade da
elevada funcç.ão conferida ao Supremo Tribunal Fede
ral e o enorme perigo de sua renuncia ou abdicação.

, ,
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Garantia imprescindivel da unidade do direito, está

serp. valor. Em accordão unanime de 28 de Setembro
de' r8g8, com a rigidez de sua autoridade, o Supremo
Tribunal l:"'cderal di e: (( A Constituição não creou o
recurso para c rrigir erro na applicação da lei federal
mas para restabelecer a autoridade desta quando ne
gada pela justiça local. »

'i. glosa ou veto do Chanceller da Casa da Suppli
cação protegia a I i contra o erro ou a ignorancia e
assegurava a unidade do direito; o procurador geral
da Republica, lU seu relatorio annual, é obrigad0 a
denunciar a dif.ficuldades encontraç1as na execução
das leis; para o Supremo Tribunal Federal o erro de
vontade ou de intelligencia na applicação da lei não
attenta contra sua autoridade.

Felizmente a reacção contra semelhante doutrina
está se operando (r o) e a unidade da jurisprudencia
ha de manter a unidade do direito, a unidade na
cional.

v.

A unificação do direito privado.

Ou especial Ol1 excepcional, o direito corpmercial
é apenas um agrupamento externo. Desmembrou-se
elo direito privado para fOl:mar uma subdivisão, obe
decendo ao desenvolvimento dos factos juridicos e das
instituições ecol1omica. que devia reger. A Hexibili
dac}e, a mobílídaçle, o caracter internacional ou de
universalidade da' relações commerciaes não se ac
commodávão á lentidãO do movimento das demais

(10) o m"fito, Tom. 78, pgs. 161 e sego
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instituições de direito privado. A força expansiva, a
elasticidade da circulação das' quantidades economicas
não contrariou antes confirmou a lei do movimento
historico do direito cc Nem empre é homogeneo, rara
vezes uniforme ou simultaneo.))

c( Emquanto o Direito Romano conservou-se como
direito vivo, dando lugar ás in'stituições novas, a
necessidade de um direito especial para o commercio
não se fez sentir. Mas o Direito Romano por força
dQs acontecimentos parou em seu desenvolvim nto,
foi reduzido a compendio e nesse estado de petrifi
cação exerceu sua influencia sobre o direito privado.
Entretanto a vida activa conservou sua elasticidade,
apezar da immobilidade do direito civil e com o
andar dos tempos, já pel~ .expansão do commercio
já pelos progressos da industria e da navegação, pro
duziu instituições novas que não poderão achar lugar
no direito civil geral. Este estado de cousas combi·
nado com outras causa historicas acces orias originou
um direi~o commercial distincto do direito civil geral.
Mas a evolução não se fez sentir por toda a parte;
não se apresentárão em todos os meios as me ma
causas e assim a Inglaterra e os Estados-1']nidos con
servárão-se fóra da sua influencia.» Esta synthetica
explicação de J osephus Jitta (r) sati faz.

M"AA A economi~ politica, sciencia do valor, simples rc-
lÃ. tlação de troca, é a sciencia do con1mercio; direito

commercial é a applicação do direito privado a e.
grupo de phenomenos economicos. Producção e con
sumb ou, mais precisamente, offPTta e procura COl1-'

stituem a troca, equação cuja expressão é o preço,
valor em moeda, elemento economico por excel1en..cia,
titulo de divida transferivel, poder de acquisição con-
vencional ou livre, forçado ou legal.

(r) La melhode dtt droit intemational pri~é) pg. 78.
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o contracto de compra e venda tornou-se o centro
de um sy tema de instituições juridica . Quem offe
rece ou vende é productor ; quem procura ou compra
é consumidor. I ão ha situações rigorosamente absolu
tas ou fixas ; prevalece a reIatividade e a todo o in
stante inv rtem-se as posiç- es.

O commercio é a circulação, a totalidade das compras
e vendas ou das troca em que pelo menos uma das
quantidade é o dinheiro ou o credito.

Quem offerece á venda deve ter o exercicio da ca
pacidade civil; a incapacidade relativa do pubere e
da mulher casada, já profundamente modificada nas
relaçàes de ordem civil, encontra no commercio esti
mulo para novas modificações. Por outro lado a ca

pacidade geral natural cede á conveniellcia publica ou
social, ao interesse do consumidor e encontra em seu
exerci cio o obstaculo de leis prohibitivaso

As pes oas juridicas ou col1ectivas, com actividade
mais ou menos restricta, creadas inteiramente pela
lei ou por ella apenas reconhecidas, si formão, pelo
concurso de esforços pessoaes ou pelo consorcio de
capitaes, centroS poderosos de producção, tomando o

caracter mercantil, sob a fôrma cooperativa excluem
o confiicto entre a producção e o consumo e, tutelan
do os interesses dos nsumidore, nem são exclusiva
mente commerciaes nem exclusivamente civis.

Para offerecer ou expàr á yenda, além da cultura,
da extracção e do fabrico, ha o transporte, fluvial
ou maritimo e o terrestre, sob :C' rma mais ou menos
Çl.perfeiçoada, segundo as exigencias e energia da pro
ducção. Para assegurar ao comprador a procedencia
do producto e ao vendedor a lealdade da concorren
cia, a marca de fabrica e de commercio, o nome
industrial, a firma ou razão commercial constituem
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funcção da operação de troca e em tórno do, con
tracto de compra e venda se agrupão.

O trapicheiro, o corretor, o leiloeiro, a Bolsa ap
parecem como in tituiçãe auxiliares do phenomeno
economico da troca. Nesta uma da .quantidades
economica q'ue se r rmutão é o dinheiro ou o cre
dito. A missão do banco é fornecel-o e augmentar
lhe a força productiva. Real u pes oal, ao credito
ligão-se, pelo juro, pelo de conto, pela conta-corren
te, o deposito, a fiança, a carta de credit , o penh r,
a hypotheca. A lettra de cambio ou da terra, o bi
lhete de mercadorias, a nota promis oria, o cheque,
o wanant, a lettra hypothecaria, o debentllre forn cem
á circulação os elementos indi pensavei .

A cultura, o fabrico, o tran porte, a guarda do
productos estão expo tos a risc s e perigo que po
dem destruir e anDullar o trabalho, o capital e o
credito. A funcção m ral, ecol1omica e social do e
guro então exercita~se e vem r stabelecer o equili
brio rôto pelo ini tro ou pelo accidente.

Intervindo como quantidade permutavel o credito,
pôde occorrer que se contradigão o .direito actual e
o pagamento futuro e imp6nha-se a nece sidade de
uma execução geral sohre o ben' do devedor. O con
curso de credore , ou sob a fórma de falI ncia, ou de
insolvencia e cessão de bens ou de liquidação forçada,
vem definir a po ição ele cada qual ante o devedor
commum, i os meio prevenUv s não forão utilisado.
ou trustrárão-se.

O trabalho em.. uas m.ultiplas manifestaçãe e fôr
mas, deseJe o mu cular até o puramente intelIectual
collocanc1 o h mem. em face elo capital a disputar
lhe o ju to quinhão elos prov ntos da producção, vem
dar ao accordo, livre ou tutela lo pelo poder social
a expressão de contracto de locação de serviços ou
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de obra e de edição, e no exerClClO do diTeito de
propriedade immaterial ou intellectual, a me ma lei
da offerta e da procura affirma ua infl uencia.

Tudo, p is, no direito commercial vem ligar- e in
timamente ao contracto de compra e venda de cou
o a de trabalho, ele direito ou es e contracto e
faça por conta propria ou por conta alheia, dando
lugar á representação e á commi são.

Expl rado por uma ela e de intermediarios, Jeter
minou por circum tancia hi toricas e politica a for
mação do direito commercial, direito de excepção e,
por euphemismo, direito autonomo.

Outro, porém, é hoje o momento historico ou eco
nomico.

\. codificação á parte da leai lação commercial nos
tempos m demo explica- e jJela lei da imitação cc O
odigo de commercio francez, da mesma sorte que o

çodiao civil, tinha maL em vi ta a codificação do
direito aeral da França do que a reforma desse direito.
Embora não exi ti em mai nem as corporações nem
os mon polios c mmerciaes, a influenCia da tradição
era bastante :D rte para p o ar- e seriamente em fazer
o direito commercial tornar a entrar no seio do direito
privado geral e em abolir a juri dicção e pecial. Ian
teve-o e como codigo eparado, inaugurando ystema
mixto, que faz depender a applicação do direito com
mercial tanto da pr fi. ão habitual das pessoas como
da natureza elos actos. Assim "asado no bronze da
codificação, reflecte Jitta (2), a distincção pas ou para
a Hollanda, onde manteve-se na revisão de r838,
apezar da abolição dos tribunae de commercio. Con-
er ou-se na B 19iéa; entrou pela influencia do codigo

franc z na legi lação de um grande numero de Estados,

(2) Loc. eH. pg. 80.
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a Italiaj. a Hespanha, a Grecia. No codigo de com
mercio hespanhol ele 1829, modelo do ele muita re
publica do nO\-o mundo e tambem de Portugal (3),
a di tincçào tornou- e ainda mai accentuada pelo
de enyolvimento de um direito de obriO'ações especial
ao ommercio. Na Allemanha a paraçào do direito
civil e do commercial t m outra causa .... 1 o dominio
das re~.ações commerciae , a differença entre o direito
locaes nào tinha a me ma profunda raizes historica
elo direito civil.. .. (4) Pela influencia combinada do
direito francez e do direito allemào, a distincçào elo
direito civil e do commercial penetra ada vez mais
no Estado orientaes, a Turquia, o Egypto, o Japão,
e extende-se ás colonias, pos es 'õe e protectorado . "

O direito commercial nào é mais nem pôde ser o
direito de uma classe de pessoas mas de um'a certa or
dem de factos ou de relações humanas. Do influxo exer
cido por essa ordem de relações sobre o conjunctQ
das que constituem a vida social tem resultado uma

(3) G. Pereira da Silva, Fontes p"oximas tio coâ. com. portugue:: de
1833.

FelTeira Borges na Exposiçaõ de 8 de junho de r833 assim se
exprime: "Em o 2° livro tratei com mais amplidão do que em nenhlun
outro codigo commercial se acha tratado, das obrigaçôes e cont"acto
cOl/l/ne"ciaes, e modos por que se extinguem e dissolvem. Fiz assim mui
acintemente para supprir de algum modo as faltas do nosso codigo

i\'il actml1. 'omo o direito ommercial é direito de excepção, torna
ya se necessario pôr a reg-ra e (rabi a excepção, para evitar o absur
do de leo-islar excepção á reg-ra imaginada ou incerta ou emlim não
existente, e para dei:-ear ao mesmo tempo já prompto para o compila
dor do codigo civil o fio, por onde o nosso codigo deve n cessaL"ia
mente, em harmonia com aquelle, atar-ae, wn7',se e amalgetl1ía7'-se n'wn só

. illtei7'O corpo de legislaçiio.'»
O Codigo ommercial Brazileiro adoptou o mesmo expediente.
(4) As grandes leis commerciaes de 18+6 e de r86r só pela lei de 5

de junho de r869 forão declaradas leis federaes. Sobre seu de. -Ilvol
vimento historico - Paul Gide et Lyon-Caen. « lntrod7tction àl! code
de commerce allemand ei la Zoi allem~ SUl' le cltange (traduits et anno
lés 1881.)
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tendencia tão forte para modificar-se o direito civil, que
a fusão ou reunião dos dous ramos do direito privado
está de facto quasi realisada, phenomeno de adapta
ção ás novas exigencias, convertido em direito com
mum o originariamente especial ou excepcional.

A funcção legislativa tem de verificar-se sobre fact os
de ordem geral; não tem de tutelar o productor ou
o consumidor isoladamente mas o phenomeno da tro
ca ou da circulação dos valores, que é social, tanto
generalisou-se.

A compra e venda é toda a materia elo direito
commercial, mas as instituições juridicas creadas para
servíl-a não limitárão-se á sua funcção especifica e
primitiva; expandirão-se, irradiárão, invadirão todas
as espheras sociaes de relaçào economica.

A lettra de cambio não tem caracter pessoal ; sua
figura juridica independe das pessoas interessadas. A
solidariedade é a dominante; o endosso não é a fian
ça e o beneficio do Vel1eiano fica sem energia. « E'
capaz de obrigar-se por lettra de cambio ou por man
dato á ordem quem é capaz de obrigar-se por con
tracto », enuncia-se a lei al1emã

A sociedade anonyma, qualquer que seja seu ob
jecto, civil ou commercial, obedece ás mesmas regms
de direito privado.

A hypotheca, a antichrése, os bilhetes de mercado
rias, os titulos ao portador, os warrants não reconhecem
dualidade de legislação.

O contracto de transporte, terrestr~, fluvial ou ma
ritimo, acha-se subordinado á unidade legal; o se
guro não .faz distincção de segurados e a regulação e
contribuição de avarias resultão de quasi-contracto
entle os que tirárão proveito do sacrificio de terceiro.

As instituições de credito, a de corretores, leiloêi
s
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ros e trapicheiros não affectão s6mente as relações
entre commerciantes.

O telegrapho, o telephone, o phonograph<r, o instru
mento particular, meios de formação dos contractos,
estão' ao serviço e disposição de todos. A escript:ura
publica, si da essencia do contracto, não exceptua o
comme" iante.

A fallencia, não se tratand de sociedade, funde em
um só o~ interesses dos credores chirograpbarios, com
merciaes e civis. De difficil classificação, observa Jitta,
em uma ou outra das subdivisões do direito, origina.
riamente instituição pen,al particular aos interessados,
é um modo de execução geral; que põe em contacto
sinão em confiicto ou luta todos os direitos pessoaes
e patrimoniaes. De r.oE.mercial e penal reduziu-se a
instituiçã9 dl~ caracter mixto. « Elle touche au droit
privé matériel par les ffi0difications qu'elle fait subir
aux relations juridiques entre les individus, et au droit
de procédure parsa marche générale, qui forme une es
pece de saisie, opél'ée par la loi, SUl' l'ensemble du patri
moine au profit de tous les créanciers. Mais de pIus, par
le fait qu'elle emraíne une intervention active de
l'autorité judiciaire dans les affaires d'un particulier,
elle se rattache au droit public dans le domaine du
droit national et au droit des gens dans la sphére
du droit international privé, sul'tout quand on se
place au point de vue de la c-ollectivité des États. ») (5)

A \.ustria (r868-r884), a Hungria (r875), a Alle
manha (r877), a Finlandia (r879), a Noruega (r863),
a Suecia (r882), a Dinamarca (r887), mantidas apenas

(5) }Uta, loe. eit. pg. 99.
E' digno de nola - (' O pl'oblemà constitucional da fallencia» - arligo

do Dr Carvalho de Mendonça j - O Direito, anuo X.XVII, vaI. 79 n. I

pg. 5 a II.
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algumas regras especiaes, fizerão ela fallencia institu
ição comnLUm aos commerciantes e aos não commer
ciantes. A Inglaterra (1883) nenhuma differença esta
belece; o codigo do processo civil hollandez (art. 882
e seguintes), o hespanhol (arts. II30 e seguintes) e o
russo conságrão urna parte ao processo da insolvencia
do nào commerciante. O codigo civil do Mexico e de
Costa Rica regulão o concurso geral ou universal, vo
luntario ou necessario, dos credores de devedor civil;
estes, o do Chile, o do Uruguay, da Argentina, do Perú,
da Bolivia, do E-quaelor, da Colombia, de \ enezuela,
de Honduras, imitanelo e ampliando o codigo civil
francez, reconhecem a cessão judicial ele bens, dispondo
com mais ou menos largueza sobre o beneficio c.e
competencia e o concurso de credores nesta bypothese.

A tendencia é, para não fallal da lei fed~ral suissa
de 11 ele Abril de 1889 (SIlJ ta poursuite pom' dettes et
la (aillite) , que torna applícavel o processo da fallencia
a qualquer devedor inscripto no regIstro do com1l1~rcio

(art. 39 e cod. fedo das ohrig. art. 865 alínea 1),
no sentido da assimilaçáu do nào commerciante ao
commerciante.

O decreto 11. 370 de 2 de Maio de 1890 no art. 380
estabeleceu: « Ficão sujeitos á jurisdicçãO commercial
e á fallencia todos os signatarios de effeitos commer
ciaes, compl:ehendidos os que contrahirem emprestimos
mediante hypotheca ou penhor agricola. por qual<..J.uer
somma, ou bilhetes de mercadorias. » (Dec. n. 165
art. 5 ; dec. n. 169 A; art. 20).

O codigo penal (Dec. n. 847 de lIde Out. de 1890
no art. 337), modificando essa disposição, manteve a
distincção entre fallencia e insolvencia e não podia
deixar de provocar o art. 140 elo dec. n. 917 de 24
do mesmo mez. onde se lê: « Os devedore~ por ti
tulo civil, no caso de cessaçãG de pagamentos ou de
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insolvencia, reputar-se-hão insolvaveis mas não falli
dos. A liquidação do activo e passivo se operará
pelos meios communs. »

Ficou a legislação brazileira no grupo daquellas
que distinguem a fallencia do commerciante e a in
~olvenc"ia do devedor civil, mas estabeleceu o concurso
de credores como instituição independente de propo
situra de acção, dando-lhe o caracter de necessario
ou de execução geral sobre todo o patrimonio do de
vedor commum em proveito de todos os credores.

Sem regulamentação até hoje, á art. 140 não foi
recebido pela jurisprudencia com o alcance dev,ido.

Não é mais uma questão de substancia a distin
cção entre o direito commercial e o civil. O que diz
respeito ao dlreito maritimo não pôde impedir a
reintegração e unificação do direito privado. As em
barcações entra.0 na distincção dos bens; a acquisi-

.ção e perda de sua nacionalidade não offerecem em
baraço. A navel!ação encontra no mandato, na ges
tão de negocios, na locação de serviços, no contra
cto geral de transporte, no mutuo, no penhor, na
responsabilidade civil e satisfação do damno as solu
ções de dIreito par~ as relações a que dá lugar.

cc L'atto di commercio é divenuto famigliare, ob
serva· Vivante (6), in ogl1i ordine di cittadini; le
norme giuridiche, di cui l'ambiente mercantile' piú
operoso e piú pratico enti primo ii bisogno, posso
no applicarsi, almeno in grári parte, nell'interesse di
tutti; e la autonomia deI diritto commerciale che si
conserva non ostante la grande uniformitá della vi
ta moderna, sembra sussistere piú per forza della
tradizione che de buone ragioni. »

(6) Troa/tato âi di,-. comm. Tom. I, introd. pg. II.
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Restão apenas dous grupos de pessoas, o das que
fazem do commercio profissão habitual, a mmona, e
o dos que não a fazem, a maioria.

O direito commercial, como simples agrupamento
externo, não affecta os elementos constitutivos dos di
reitos e para manter-se autonomo não pôde mais in
vocar a natureza e especialidade dos phenomenos que
fizerão-n'o destacar-se do tronco, o direito privado. "E'
apenas a codificação das regras da formação, execução
e effeitos de uma parte do direito das obúgações.

Sua apparente utilidade pratica annulla-se ante as
perturbações de legislação dual, subordinando relações
da mesma natureza e essencia, ou submettendo os
interesses da maioria ao da minoria ou estabekcen
do soluções conforme a qualidade e profissão das pes
soas.

Já o novo codigo commercial allemão no § 346
repudiou a applicação dos usos commerciaes nas re
lações entre commerciantes e não commerciantes e a
possilibidade de attenuar nas clausulas dos contra
ctos a propria responsabilidade ou de supprimil-a com
pletamente tem sido motivo para j ustissima critica.
Prestando a lei a taes pactos sua força coercitiva, faz
se cumplice da oppressão dos fracos. (7)

A presumida solidariedade e a presumida gratui
tidade, quando se trata de acto de commercio ou não,
conduzem aos maiores arbitrios e tornão incertas as
relações de direito.

O acto de commercio não pôde mais ser bifronte;
quer para o omrnerciante quer para o não commer
ciante o aspecto deve ser o mesmo.

A celeridade, a segurança e o credito erão a explicação
classica da legislação especial do commercio ; dava-se ao

(7) Vivante, 1 difettí sociali deZ codice di comm. ""olusione, pg. 9.
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commerciante em razão do officio posiçãO privilegiada.
As demais classes sociaes erã() arrastadas á orbita
especial.

A dualidade do direito logicamente impoz a duali
dade de jurisdicção e de processo. Do fôro commum
deslocou-se massa enorme e o regulamento n. 737
de 25 de Novembro de 1850 dá testemunho de seu
volume e importancia pratica.

Mas o movimento da unificação operou-se; o
processo é um só ante a justiça federal, eliminada a
distincção entre causas civeis e commerciaes. O que
no direito processual e na organisação judiciaria está
feito determina. a directriz. A unificação do direito
privado, a fusão do direito civil e do commercial
está realisada de facto. Resta dar-lhe fórma, tornal
a material e tangivel. O direito civil e o commercial
têm-se interpenetrado de tal módo que não ha insti
tuição inteiramente fóra de sua influencia. O espirito
é um só; os corpos continuão a ser dous. .

Theoricamente na litteratura juridica italiana está
feita a demonstração da necessidade da unificação do
direito privado. Depois da exposição do debate e da
critica das duas escolas, a dos orthodoxos, tendo Vi
dari por chefe, e a dos innovadores, representada por
Vivante, tão lucidamente apreciada por Tortori (8)
na Italia e por Brazilio Machado (9) no Brazil, seria
impertinencia tratar do assumpto.

O « Instituto de direito internacional » ouviu de Ce
sar N orsa (10): (( As divergencias entre o direi to
civil e o direito commercial vão diminuir sinão cessar' .
ha tendencia manifesta para coordenaI-os. »

(8) Alfredo TortOli, 8flciologia e diritto commerciale, volo r.
(g) Unificação do direito p"iJ;ado, na Revista da Faculdade de Dir. de

S. Paulo, 1897, vol. 5.
(10) A lllluaÜ'e de l'Institul de droit inlemational, Tom. X, 1888-8g, pg. 96.
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Ferreira Borges e Teixeira de Freitas, aquelle em
1833, este em 20 de Setembro de r867 (II) se havião
destacado, e só mais tarde a Italia voltou a considerar
novo o problema agitado por Montanelli. (r2)

Si a lettra de cambio, a sociedade anonyma, os
contractos de transporte e de seguro não são mais
instituições exclusivamente commerciaes e bem assim
os chamados agentes auxiliares do commercio, trans
formados os corretores de fundos em officiaes publi
cos de nomeação do governo na Capital da Repu
blica, carece de motivo a seccessão do direito pri
vado.

O que é justo, util, conveniente ou necessario nas
relações entre commerciantes e não commerciantes
não póde ser o contrario nas relações da mesma na
tureza e especie, sendo todos não commerciantes.

Quando a pratica accidental de actos de commer
cio por pessoas não commerciantes produz um volu
me ele operações superior ás realisaelas pelos que fa
zem do commercio profissão habitual, deixa de haver
sufficiente motivo para sob o nome ele codigo com
mercial conservar agrupadas regras attinentes a uma
parte muito redusida do direito das obrigações.

Lei sobre o exercicio da profissão commercial ou
industrial será o residuo da dualidade do direito
privado.

A necessidade de um codigo geral, realisação pratica
da unificação do direito privado, não é mais questionavel.
Em tão intima ligação achão-se os dous agrupamentos
que, promulgado o cocligo civil do Imperio, tornou-se
imprescindivel a revisão do Codigo Universal do
commercio allemão.

(II) Relalorio do lllinislerio tia jn.li a le 1872, aImexos pg', 152 C
segs. - Vide pg, LVI nola 3, desta lnirod.

(12) Tortori, Loc. cito pg. 177.
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A lei de Ia de Maio de 1897, realisando-a, dispoz
que entraria em vigor conjunctamente com o civil em
I de Janeiro de 1900, salvo a secção 6a do livro l°

e a secção 7a do livro 3°) devendo aquella vigorar
desde I de Janeiro de 1898 e e ta, antes daquclla
epocha, quando o governo imperial julgasse conve
niente.

Teixeira de Freitas indicou o modo de realisar a
fusão e de collocar no codigo g.eral em seus lugares
proprios os diversos institutos do codigo commercial.

O próblema,. porém, da codificação unica, abando
nada por insufficiente a idea de reduzil-a a codigo unico
de obrigações, não é só juridico mas principalmen
te economico e social..

A questão não é a possibilidade de arranjar um
codigo, na phrase de Teixeira de Freitas. O proble
ma é outro: o da organisação de um codigo de direito
privado social. Consiste em passar da unidade indi
vidualista para a unidade social, em realisar a mis
são social da sciencia do direito, como diz Menge (13),
attender ao aspecto juridico do problema social (14),
effectuar a sbcialisação do direito! (IS), organisando
o codigo do capital e do trabalho, consagradas a
harmonia e a solidariedade entre esses dous elemen
tos da producçâo.

Esta é a a piração. Utopia hoje, lugar commum,
na opinião da geraçâo futura, velho preconceito, um
seculo mais tarde, reflecte o reitor da Universidade
de Vienna.

Neste momento obra duravel não se fará mas é

(13) Il di?'itto civile e il p,"oletw'iado e Revista gene,"ule de legislaciolt
y jUl'ispncclencia, T. 94. 1899 pgs. 27 e sego

(14) Adolfo Posada,' Revista cil. T. 92 pg. 70 e sego
(IS) .E. Picard, Évolutfon hist. c/H d"oit {rançais, pg. 91.
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preciso fazer alguma cousa mais do que redigir o di
reito vigente e dar-lhe a apparencia de um orgauismo.

A vida cm suas inilludi veis exigencias precisa de
um direito vivo, activo, humano. Si não lhe fõr da
da satisfação, o mal será maior; a exegese, o mos
italiclts, atrophiará o progresso do direito, immobiJi
sando-o ante o supersticioso respeito de um codigo
recente.

A preoccupação de fazeI-o tem embaraçado e adi
ado reformas parciaes, reparações de gravissimas in
justiças. Não bastará contornar as difficuldades, é
preciso destruir as resistencias e reduzil-as ao que
realmente são. E' impossivel caminhar de costas para
o futuro.

VI.

o direito internacional privado e o codigo civil.

Direito civil internacional, direito internacional pri
vado são denominações consagradas pela legislação
patria (r) para definir o conjuncto das normas que es
tabelecem, quando surge duvida por qual das leis
dos differentes Estados deva regular-se, segundo sua
natureza, uma determinada relação juridica privada. (2)

E' a sciencia dos sacrificios, na phrase de 'Veiss
(3), ou do conflicto das leis, um cipoal (4) ; fmnosissi
mas são todas as questões ou áamnatce. Deve fixar

(I) Consl. Rep. art. 60 h. - Dec. n. 88_1 ele 30 de dez. de 188_, art.
130. - L. 11. 221 de 20 de novo de 189+, art. 12 ~ 3. - Dec. 30 + de
5 de novo de 18g8, P. I, arls. 57 h), 66' P. 1\. art. I b).

(2) Fusinato.ll//rod. a /III corso di dir. iII/cril. P. 2, pago 5.
(3) Droi/ illtcrll. privé, vo1. 3, pago 5.
(4) Thaller qualifica de bl'o/lssail/cs. Dcs fail!. Tom. 2, n. 23+.
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os princlplOs ou regras q1,le em cada Estado - ont
trait aux étrangers envisagés ut singuti, aux nationaux:
qui résident à l' étranger et aux nationaux simple
ment propriétaires á l'étranger et pris en- cette quali
té. (5)

O Supremo Tribunal Federal, não querendo limi
tar-se a reproduzir a noção de Pimenta Bueno (6),
aliás incompleta, quando omitte os nacionaes, e ex
cessiva quando comprehende o direito criminal e ad
ministrativo, no accordão n. rr3 de 1895 observa.:
cc é seu pensamento estabelecer as regras para resol
ver o conR icto das leis de differentes nações sobre o
mesmo caso e para cuja solução ha o processo e os
tribunaes do paiz em que ellas se agitão. )) Não lhe
occorreu que em muitos casos os tribunaes deverão
julgar-se incompetentes, faltaudo-lhes a convicção de
produzirem no estrangeiro effeit0s juridicos as senten-
ças proferidas. (7) ,

Qllaes sejão as regras adoptadas no direito patrio
positivo não é. facil indicar.

A Constítllição da Republica no artigo 72' assegu
rou aos estrangeiros residentes no paiz a inviolabili·
dade dos direitos concernentes á liberd?-de, á segu-

(5) Vareilles-Sommieres, La synthese dll dr. illfem;. privé T. l, Préface,
pg. )QL"{.

(6) Di/r. i'lltern. privo ;; 3 n. 4, « Complexo de leis positivas, actos, pre
cedenles, maximas e principios recebidos ou racionaes, segundo os
quaes as nações civilisadas applicão as suas leis pàrticulares ou con
sentem na applicação de leis privadas eslrangeixas dentro de seu ter
ritorio nas questões de caracter particular, que affer::lão subditos estran
geiros em materia de direito civil, commercial, criminal e mesmo
administrativo. » •

(7) E' exemplo o art. 56 da lei federal, suissa de 24 de dez. de 1874 :
" Quant aux mariages entr~ étral1gers, aucune action en divoxce ou en
nullité ne peut être admise par les tribuuaux s'il n'est pas établi que
l'État dont les époux sont ressortissants l'ecol1naílra le jugement qui
sera prononc·. )
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rança individual e á propriedade com a mesma extensão
e condições da assegurada aos nacionaes.

Si proclamou a territorialidade do direito, excluin
do a personalidade, ou apenas teve o intuito de
resolver nào uma questão de conflicto de leis mas

de gozo de direitos, é assumpto dubitativo. Nos Pa
izes-Baixos o art. 9 da lei de IS de Maio de 1829 sugge
riu igual incerteza, apezar da disposição do artigo
6 « tes tois concernant tes droits, t'état et ta capacité des pe1'
sonnes obl1'ge1lt tes Hollandais, 1nême torsqu'its se trouvent
en pays étranger » J onde a j urisprudencia entroncára o
principio da reciprocidade para considerar os estran
geiros sob a influencia de sua lei nacional. (8)

A' lei n. 1096 de 10 de Setembro de 1860 deu-se
sempre caracter declaratorio na parte em que se re
fere ao estado civil dos estrangeiros residentes no
Brazil. Si não estivessem sujeitos á sua lei naci
onal mas á Jo domicilio. seria um não senso applical-a,
sem prejuizo da nacionalidade e durante a menoridade,
aos filhos nascidos no Brazil e sujeitar á condição do
marido bt'azileiro a mulher estrangeira e á do mari
do estrangeiro a mulher brazileira.

( O direito que regula no Brazil o estado civil
dos estrangeiros......... )) diz a lei de 1860. Affirmou
a vigencia do principio da personalidade do direito.

Já o decreto n. 737 de 25 de N ovembro de 1850
no artigo 3 § I tinha estabelecido que as leis es
trangeiras regularião as questões sobre o estado e idade
dos estrangeiros residentes no Brazil quanto á capa
cidade para contractar, quando não fossem negoci
antes matriculados.

(8) \Veiss, loco cito voI. 2. pg. 532' voI. 3, pg. 203. - Josephus Jitta La
mithode du dr. illtem. brivé, pgs. 292 e seguintes.
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Para recusar sua assigllatura ao tratado de direi to
civil do Congresso Sul-Americano de Montevidéo o
plenipotenciario brazileiro disse: cc O governo não póde
celebrar tratados que se oppc:mhão aos principios fun
damentaes da legislação patria e esta repousa sobre
o principio da nacionalidade, como norma reguladora
do estado e da capacidade geral das pessoas. E' um
principio consignado na antiga legislação portugueza,
que o traduzia sob a antiga fórmula dos estatutos pes
soaes e reaes, hoje condemnada como insufficiente e
incomplet?-... Este é o principio de sua actual legis
lação que cumpre respeitar non solum ratione auctoritatis
sed aucioritate 1'ationis. » (9) O governo imperial appro
vou essa declaração. (ro) O governo provisorio da Re
publica, já por actos do ministerio da justíça, já em
correspondencia diplomatica, affirmára em todos os
tOilS que cc o estado, a capacidade das pessoas e os direitos
de familia dos estrangeiros são regidos pela szta lei na
cional. » (r 1 )

Que a successão causa m01,tis regula-se pela lei na
cional do de cuj'Us , estava virtualmente declarado nos
tratados de 1826 e r827 com a França e com a In
glaterra e de modo expresso na clausula 4a do con
tracto de emprestimo de '.l 400.000, contrahido Il:a
Europa em 3 de Julho de 1829.

O decreto n. 855 de 8 de Novembro de r85r não
faz distincção de bens. Tratando da arrecadação de
bens de estrangeiro domiciliado no Brazil, fallecido
com testamento ou ab in testa to , e confiando-a, nos casos
indicados 110 decreto, á guarda e administração dos
2gentcs cO'lsulares estrallgeüos, estabelece: cc não ap-

I
(9) Adas d~ las scssioucs, pg. 638.
(lO) ReI. do IvIiu. dos ego Esl. 1889, pg. 9. - Rei. Min. Rel. Ext.

1891, jan. pg. 24,

(II) Yide o autor, A q/(cs,~o do divorcio, pg. 29.
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parecendo credores dentró de um anno, o agente con
sular, satisfeitos os direitos fiscaes, poderá dispôr da
herança e remetter o seu producto a quem de direito,
segundo as instrucções que tiver. » (arts. 3 e 4.)

Reconhecido nessa hypothese o principio da per
sonalidade do direito em materia de successão, em
qualquer outra não póde deixar de ser applicado.

E' a lição de Pimenta Bueno (12), seguindo Bor
ges Carneiro, salva a distincção entre bens moveis e
de raiz. (r3).

Mas taes conceiLos não se achão definitivamente fi
xados. Si a lei de r860 continúa em vigor é opina
tivo. O Supremo Tribunal Federal tem se pronunci
ado em mais de um sentido. (14)

Depois do parecer de r898 para a terceira discus
são do pl'ojecto de lei 11. 98 de 1898 (39 B de 1895),
convertiuo na lei n. 569 de 7 de Junho de r899 (re
acquisição dos direitos de cidadão brazileiro), sunpri
mindo o § 3 do art. r, o que foi approvado, dissipou
se a duvida, prevalecendo a doutrina de ser contrario
á Constituição da Republica o art. 2 da lei de r860.
(r5)

A mulher não segue a condição do marido, esse
residuo do mundiu11L (r6)

A jurisprudencia do Supremo Tribunal Federal quan
to á successão, parece ter aceitado o principio da per-

(12) Loc. cito 142.
(13) L. I, Tit. 2 s. 27 n. 9, « salvo quanto aos bens de raiz, que se

guirão as leis do Reino onde forem situados.• E' de nolar que Portugal
nunca praticou o direito ele albinagio. Vide Cartas de Confirmação,
Approvação e Ratificação de Tratados, lO novo 1787 e 24/13 de março
de 1788. - Mello Freire, flls/. jul'. civ. Lus. L. 2, Tit. I S II, nota.
Ribas, Dir. adm. pg'. 3'19 e sego

(14) O Direito, voI. 76 pg. 81, accordão n. 198, de 13 jll1. 1897 j Accor
dão n. 1047 de 29 jan. 1898.

(15) C. Be\'ilaqua, Direito de fam. pg. 201:
(16) Savigny, Hisf. dlt dr. 1'01/1. Tom I, n. 40' - Schllpfer, ~iall. di sf. dei

dir. rom. pg. 10.
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sonalidade do direito ou da applicação da lei nacional
do de cujttS heriditate qllcerítu1' (17), mas o da unidade e
universalidade da herança eslá baloiçando. (18)

os Tribunaes inferiores nada de fixo; prevalece o
uso de regular-se a 8'uccessão pela lei territorial, si os
herdeiros não reclamão a applicação da lei estrangeira.
(19) Ainda resta a opção do herdeiro brazileiro, resal
vada spb o regimen das convenções de 1874 a 1884.

Tambem não estão claramente traçados os limites
do dominio da lei da autonomia quanto á celebração,
effeitos e consequencias das convenções.

Os artigos 4 e 5 do decreto ·n. 737 de 25 de No
vembro de 1850 têm-se mostrado insufficientes e pres
t.ão-se a applicações em fraude da lei brazileira. Ha
o correctivo da distincção classica entre .disposições
imperativas ou prohibitivas e disposições interpreta
tivas ou suppi ~tivas mas para fixar essa distincção per
de-se o interprete no vago, no arbitrario e, para demon
straI-o, basta indicar a materia da prescripção libera
toria e da le?ão.

A lei da autonomia da vontade dos contractantes não
póde depender simplesmente da doutrina sem que as
relações juridicas vacillem em prejuizo de terceiros.
Sirva de exemplo a organisação de sociedades ano
nymas no estrangeiro, cujo objecto principal sinão unico
'esteja no BraziJ.

Por disposiçãO expressa da legislação hypothecaria
os contractos celebrados em paiz estrangeiro não pro-

(17) Jltris} , 1895, us. 105 e !IS; 1897 US. 9°,292, 293, 294. 29S, 296, 298,
300; 1898 US. 146, 148 e 149.

(18) JlI1'isp, 1898. n. 134 d.: 21 de maio e de 13 julho; n. 137 de 10 ag. ;
n. 127 de 30 ab.

(19) O espolio d~ J. B. Garnier em uma das Pretorias da Capit~.l

Federal.
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duzem hypotheca sobre bens situados no Brazil, salvo
si forem celebrados entre brazileiros ou e.stipulada em
favor destes nos consulados com as solemnidades e
condições prescriptas pela lei brazileira.

Considere-se o enxame de questões relativas ao
credito das sociedá.des anonymas e os conflictos de
legislação por motivo de emprestimos por obrigações

ao portador ou deberttzwe~ lançados e contrahidos em
praças estrangeiras si não fõr applicada aquella dis
posição de harmonia com o systema gerál do direito
e o especial da capacidade das sociedades anonymas.

I

Parece estarem definidos os assumptos referentes á
fallencia e á execução de sentenças proferidas por
tribunae estrangeiros, mas ainda assim a jurispru
dencia do Supremo Tribunal Federal suscita appre
hensões e mais de uma vez tem duvidado si é pas
siveI autorisar pela homologação a execução de sen
tenças estrangeiras de partilha de bens situados no
Brazil.

Quasi tudo está por fixar sinão fazer e desse modo
volta-se aos termos capitaes do problema do direito
internacional privado. Personalidade do direito ou ter
ritorialidade? Lei nacional do estrangeiro, lei do do
micilio ou lei da residencia ?

A personalidade das leis, residuo do direito roma
no (cives et pereg1'i1zi, y"us civile et jus gentiutn, recípemtio,
prcetor pe1'egrinus) fixada nos codigos gentilicios tinha
ef:ficacia e domin ia especiaes. As raças erão diversas e
hostis. Coexistião as leges barba1'o1'um e as leges romance
mas nas relações entre vencedores e vencidos preva
lecia a lei dos vencedores. A personalidade da lei
tinha effi.ciencia entre os da mesma raça ou agrupa
mento de população dominada.
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A lex sal1:ea, as leges wisigothorJtlJi até Alarico, o suc
cessor de Eurico, a lex Burgltndt'ormn (lex inter Bur
gundiones et Romanos), o edietum Theod01'iei, os Edi
eta regU1n Langoba?'do'Yum representão já a territoriali
dade do direito. A lex BltrgundiontJn, a lex rOlJ1,ana.
Wisigothorum (liber legum. corpus Theodosianum, Bre
viarium), impostas pela necessidade politica de tornar
menos antipathica a dominação e mais difficil a con
quista dos Francos, região tão sámente as relações entre
os Romanos, sendo as leges barbara; as que applicavão
se aos vencedores' e regu.lavão suas relações com os
vencidos.

N o reino Ostrogodo o edietum Theodoriei era o direi
to commum aos godos e aos romanos; cada um dos
grupos isolados regia-se por sua lei pessoal. Os
Langobardos respeitárão o direito romano nas rela
ções dos Romanos entre si.

As conquistas de Clovis, o converso, dérão á lei
salica o caracter de territorial e ás leges Burgundiorum
e Wisigothonun romana; ou não, o de pessoal.

Não se poderia proceder do outro modo. A politica
de Alarico e Gundobado impunha-se; era preciso tran
sigir com o facto e esperar do regimen das Capitula
res ou Ordenações sua natural evoluçãO. O latim,
mais ou menos barbarisado, commum a todas as leis,
facilitava seu conhecimento; sua ayplicação por tri
bunaes, ora mixtos ,ora exclusivos, tem inequivoca
significação,

Na Hespanha, a Côrte expulsa de Tolosa, não po
dia dar ou tro alcance ao B?'eviarium A lariei e a pro
hibição de casamento entre pessoas de raça diversa
exclue a possibilidade de applicar-se aos godos em
suas relações com os Hispano-romanos lei contr aria
á do vencedor. A lex Wisigothont111, antiqua ou a11tiqua
?toviter emendata havia de prevalecer até a unificação
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do direito no 7° Concilio de Toledo sob o Flavio
Chindasvinto, consagração da unidade nacional do 3°
Concilio Toledano e da fusão legal das raças sob a
monarchia dos bispos, na express::to de Pacheco. (20)

O liber judicum (Codex Wúigothorum ou Fuel'o-Juzgo,
conforme a traducção de 1241 sob Fernand0 III) na lei
8 do Tit. I do L. 2 consolida o decreto de Chindas
vinto. - De remotis alienartt1n gentútm legibus. - cc Alie
nce gentis legibus ad exercitium utilitatis imbui et
permittimus et optamus : ad negotiorum vero disclJs
s\onem et resultamus et prohibemus.. Nolumus sive
romanis legibus sive alienis institutionibus amado am
plius convexari. »

Si a prohibição referia-se ás leges romance wisigotho
rum, o Breviario, direito nacional, ou condemnava o
uso de recorrer-se ao direito justinianeo e á littera
tura juridica bysantina, é questão controvertida mas
Daniels e Gaudenzi parece terem dado a justa solu
ção. (21)

O direito estrangeiro não seria applicado pelos trio
bunaes wisigothicos. N a lei 2:J. do Tit. 3 do L. 2 pre
ceitua o Liber Judiclt1lt: cc Quum transmarini negoti
atores inter se causam habent, nullus de sedibus nos
tris eos audire prcesumat, nisi tantummodo suis legi
bus audiantur apud telonarios suos. »

El Fuero Real de Espaíia (Lei 5 do Tit. 6, Alonso
IX) com applicação de pena pecuniaria sancciono.u a
prohibição cc que ninguno juzglle por otras Leyes ni
razone sino por las deste Fuero ;» no Ordiuamiento
de Alcalá (1348) a lei Ia do Tit. 28 maliteve O mesmo
preceito. cc Como todos los pleitos se deben librar

(20) De la 11I0llaYIJUÍll wisigodtl )I de su codigo, cap. 1, n. 74 in f.
(21) Uu' aufica compill13iolle de dir. roul. e wisigofo, pgs. 58 e sego - Stobb0.

Sforin. dclle origille de! dir. gcrm. pg. 102.
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primeramente por las leyes deste libro; e lo que por
ellas non se pudiere librar que se libre por los Fueros,
e lo que por los Fueros non se pueda librar, que se
libre por las Pa1,tidas. » Nestas (lei r5 o.

, Tit. 14 da
3") a regra de direito internacional tem a maxima
.clareza e pre Lsão. « E si por ventura alegasse. leyo
fuero de otra tierra que fuesse de fuero de nuestro sello
rio mandamos que en nuestra tierra non aya fuerça
de prueva; fueras ende en contiendas que fuessen
entre ornes de aquella tierra , sobre pleyto o postu
ra que oviessem fecho en ella o en razon de alguna
cosa mueble o rayz de aquel lugar. Ca entonce,
maguer estos estrarros contendiessen sobre aquellas
cosas ante juez de nuestro seiiorio, bien pueden
recebir la prueva o la leyo el fuero de aquella tier
ra, que alegaren ant.el e devese por ella averiguar e
delibrar el pleyto. » Era o complemento do disposto
na lei r5 do Tit rO da Partida ra.

O Especulo (seculo XIII) na lei r6 do L. 4, Tit.
2 e a lei Ia de Toro (r505) igualmente fixão a terri
torialidade do direito.

Em Portugal não era nem podia ser outra a dou
trina legal. O pryceito· da Ord. L. 3, Tit. 53 § 9
(Ord. Affonsina, 3-58 ; Manuelina, 3-40) applica-se á
hypothese 'figurada na lei rS da 3a Partida. Preten
der tirar dahi argumento em favor da personalidade
da lei é prescindir de todo o elemento historico da
legislação. As leis das Pa·rtidas forão uma das fontes
da Ordenação Aff9nsina e das subsequentes compila
ções.

Em Portugal até r497, a personalidade da lei pre
valecia com relação aos mouros forros e aos j udêos, por
effeito de foraes do tempo da reconquista (rr70), favor
igual tendo sido outorgado ás colonias de estrangei·
ros que se formárão depois da conquista de Lisboa
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e do Algarve. (22) Deve-se, porém, advertir que o di
reito hebraico e o arabe applicávào-se sámente nas
relações juridicas entre pessoas da mesma raça, nas
communas, mourarias ou judiarias, e por JUIzes pro
pnos.

A Constituição de rcadio e Honorio, incluida no
Codigo Theodosiano (8a do livro 16, Tit. 8 do an
no 392), passou para o B1'cvia1,io, e tanto contTibuirão os
judêos para a invasão musulmana que, durante todo o
poderio arabe, conservárào seu direito proprio, antes
e depois de perseguidos pela intolerancia almohabe,
graças, neste ultimo periodo, á. protecção de Affonso
VII. (23)

as Ordenanzas Reales de Castitla a lei 35 (Livro 8,
Tit. 3) de D. João I em Soria, confirmada em 1476
em Madrigal, a personalidade da lei civil dos judêos
e mouros está accentuada; na leis 88 e 89 del Estilo
a dos hebreos é reconhecida ainda outra vez, sendo,
porém, caso cóntrovertido o da applicação ao direifo
successorio. (24)

Na Ordenação Affonsina do Livro JZ o, os Titulos
71, 73, 79, 8r, 84, 92 e 93, quanto aos judêos, e os
Titulos 28, 99, 100, 101 e II6, quanto aos mouros,
fixão a personalidade da lei, sem prejuizo de sua
territorialidade nas relações com os christãos. En
tretanto é notavel nos Titulas 93 e 1I6 a preoccupa
çào de tornar effectiva a unidade da lingua, a por
tugueza, proscrevendo dos instrumentos e escripturas

(22) lex. Her ulano, Hisf. de Portugal, Tom. 1\, pg. 446. append. 
Gama Barros, Risf. da mim. illb. CIJ/ Porl. }lOS sec. .'\.11 a XY. - obre
o dir,,:ito Franco em Toledo, vide Miguel Garcia. Hisl. dli los Ins derc-
cltos, pg-. 173 e nota. .

(23) ide Fernandez y Gonzales, Insl. iurid. de! Puib70 de Israel m ln.
Pl'Ilius. Iberica, pgs. 89 e seg-.

(24) Gloza de Gregorio Lopez de Tovar, nota 5 á lei 6 do L. 8, Til.
24 da Partida 7a, pg. 431.
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hebraico e a lete1'a a1'aviga, confirmada a determi
nação de D. JoãO I de usar-se de linguagem ladinha

P01'tugueza e de letra christe11/; P01'tugueza mas conver
tida na de açoite a pena de morte imposta ao ta
bellião judeo ou mouro em contravenção.

Todo esse direito desappareceu das compilações
manuelina .e felippina, subsistindo nesta algumas
jurisdicções privativas e entre el1as a do Ouvidor da
Alfandega da Cidade de Lisboa para conhecer dos
feitos civeis dos mercadores gallegos e dos feitos dos
inglezes, no modo que no foral era ordenado. (Ord.
L. 1, Ti t. 52 §§ 2 e 18 .) (25)

A territorialidade da lei, paralellamente á unifica
ção do direito civil} estava, portanto, consagrada na
Ordenação Manuelina.

E' preciso em todo o caso não esquecer que a per
sonalidade da lei, nos termos indicados, era questão
de direito publico interno. Christãos, mouros, judêos
e os descendentes dos colonos estrangeiros com direi
to foraleiro proprio erão todos subditos do mesmo
soberano. Fica. assim excluida toda a idéa de direito
internacional privado, aliás francamente desenvolvida
nas Partidas e c,om certa obscuridade na Ord. L. 3}
Tit. 53 § g.

Longa e instructiva é a historia da legislação no
-tocante aos estrangeiros no Brazil.

Ao Imperio não foi possivel libertar-se da Conser
vatoria dos Inglezes sinão depois de findo o prazo
do Tratado de 1827. Contra o art. 6 não pudéra pre
valecer o codigo do processo de 1832 e assim prolon-

(25) Carta Regia d~ 29 de out. 1450. - Submeltidas Lisboa, Ciotra,
lmada. Palmella, oCCUPOU a séc1e episcopal c1e Lisboa o ing-lez Gil

bert. POl'tufYalia MouuJllcllta, scriptores, voI. l, fase. 3, pg. 407 (Chrooica
da Fundação do· Mosteiro de S. Vicente, cap. XI : Crucesigl1a.ti al1glici
ej>istola de expuglla/ione Olisipul/is, pg. 405, caps. X e XIII).
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gou-se até o fim de 1843 a jurisdicção privilegiada,
inaugurada no BraZJÍl com o art. 10 do Tratado de
1810, mantendo a Inglaterra a pretenção de gozar de
semelhante privilegio ainda depois daquella data.

A historia diplomatica do regulamento de 9 de
Maio de 1842 (Dec. n. 160) e de sua alteração pelo
decreto n. 422 de 27 de Junho de 1845, a do- de
creto n. 855 de 8 de Novembro de 185r e da lei n.
r096 de 10 de Setembro de 1860, as dua s'eries de
convenções consulare , a de 1861 a 1863 e a de 1874
a r884, quando se trata de uma codificação civil em
harmoni.a com os interesses politicos do paiz, ,devem
attrahir a attenção geral.

O direito convencional de Portugal deixára implan
tadas doutrinas e pretenções que a fraqueza do Reino
não pudéra contrariar e que ao nascente ImperiC' pOl
suas relações financeiras e dynasticas não era aauu a
seu turno rebater de vez. O principio das nacionali
dades, proclamado por Mancini em 185r, COlTlO fun
damento do direito das gentes, cheio de. seducções,
encontrou ardentes proselytos. Aberto á influencia de
toda a idéa que haure sua força no sentimento, na
emoção, o Braz:l recebeu-a e ao natural deixou-a
insinuar-se na doutrina, na jurisprudencia e na legiS
lação.

Entreta.nto esse principio, surgindo em um momento
historico, devia ter caracter particularissimo e regi
onal.

« Societá naturale di uomini da unitá di territorio,
de origine, di costumi e di lingua conformati a com
munanza di vita e di coscien~a sociale » é a noção
da Mancini. (26)

« Une nation n'est pas l'universalité des hommes

(26) Prelezione nel di 22 gennaio 1851, pg. 37,
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parlant le meme idiome ou enfermés dans les memes
limites géographique ; c'est l'universalité des hom
mes qui par suite d une ancienne' habitude acceptée
ou en vertu de leur volonté expresse vivent sous la
même loi », escreveu Emile Ollivier. (27)

c( O elemento anthropologico, o elemento historico
e legal não o explica; a lingua, sim, su tenta Max

ordau (28) e a lingua é uma outra fórma da luta
pela vida, uma parte essencial da propria personali
dade. Ao principie das nacionalidades. afa tadas todas
as demais soluções radicaes, não resta sinão uma, a
mais radical de todas - a violencia. »

Referindo-se á emigração sob o ponto de vista juri
dico internacional, Olivi sustenta que o Estado não é
uma unidade ethnica ou nacional; é uma associação
politica cuja unidade organica é rigorosa e independe
dos elementos nacionaes dos povos que o compõem.
cc Son importance réside dans son° ràle tutélaire de la
justice et du droit et dans sa rnission sécourable à
l'égard des individus et 'des êtres collectifs inférieurs
pour 1'accomplissement de leurs nns, dans la mesure
oú ceux-ci ne seraient pas capables d'y parvenir par
leurs seules forces. » (29)

cc II principio vitale, l'elemento sine qua non per
1csistenza d'uDa nazione é la sovranitá; principio
unico, universale e assoluto nella sua essenza} poli
edrico e relativo nelle sue varie forme d'attuazione. »

Esta é a phrase de Gasparoto. (30)
cc Um dos factos dominantes do seculo XIX é a ten

dencia ás grandes agglomerações. Os povos modernos

(27) L'Empil'e liberal pg. 170,

(28) Paradoxes sociologiques, nationalité, pgs. 142 e r57.
(2g) Rev. de dr. illtern. et de lég, cOlI/parée, 18g8, pg. 426.
(30) Il prillc. di nazioll. nella sociologia e ne7 di,'. illtem. pg. g1.
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querem ser grandes, possuir territorios extensos, for
mar vastas e pesadas massas. Sacrificão muitas cousas
a esta ambição. A historia do principio elas naciona
lielades é a de um contraseliso. Os povos sentião a
necessidade ele ser fortes, e julgárão sentir a n~cessi

dade de se agrupar por affinidades de raça. Fallávão
de pangermanismo, panslavismo, panitalismo, panhel
lenismo e dérão á essas aspirações conf~sas o nome de
nacionalidades. No fim ele tudo só desejávão formar
grandes povos e isso não é a mesma cousa. » Esta'
observação de Emile Faguet (3 r) parece plenamente
confirmada pelos factos. A luta das nacionalidades é a
ela expansão ela soberania pela conquista ou pelas
espheras de influencia.

Reflicta-se um pouco sobre os aspectos indicados do
principio de nacionalidade e ver-se-ha quantas trans
formações em meio secul0. Sympathico porque era
patriotico, odioso porque é ameaçador.

Do direito internacional privado conseguiu apode
rar-se e para desalojaI-o não será pequena a resistencia.

Sem refolho Henri Jacques, em parecer votado quasi
unanimemente no 18° congresso da sociedade allemã
dos juristas (vVie baden, 1886) sobre a these « Em que
casos deve-se sllbstituil' a lei do domicilio pela da naciona
lida1e», opinando por e ta, lançou significativo con
ceito: « U neles illtérêts les plus importants el'un
État est el'augmenter la force elu sentiment patriotique
de ses sujets, le sentiment elu elevoir envers leur patrie ;
il est conforme à et objet ele maintenir, même à
l'extérieur, l'autorité ele la 10i nationale». (3~)

Não é possivel accentuar melhor os intuitos ela
doutrina. Tem ella elous aspectos, politico e júridico.

(31) QlIcsliOlls politiqucs, pgs. 253 e sego
(32) Rcv..de dr. illferll. eI de lég. compaYée, 1886, pg. 568.
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Em notabilissimos estudos Pillet e Bartin (33) sa
lientão a difficuldade de establecer regras geraes.
para resolver o~ conflictos de leis. O primeiro observa:
« Tout conflit de lois recouvre un conflit de souve
rainet.é et eloit emprunter a solution à eles rai ons
de elroit publico » O segundo: ( La solution du conflit
des lois en matiére personnelle nous apparait comme
étroitement liée à ce qu'il a y ele plus intime et de
plus profond dans l'État qui la elonne, je veux dire,
aux conditions même d:existence de cet État dans l'ordre
des faits sociaux et politiques ».

Não se contenta com esta proposlçao, já bastante
suggestiva, e esc1arece-a dest'arte :

« Des regles de ce genre ne sont pas des regles de
elroit privé; ce sont au premier chef des regles ele
droit public, parce qu'elles traeluisent avec une fielélité
parfaite l'idée que cet État se jait de sa prop1'e souveraineté
et elles ne la traduisent que parce qu'on peut les
ramener par l'analyse aux faits généraux d'oú l'exis
tence même de cet État résulte, aux conditions géné
ratrices de sa constitution sociale et politique ».

Assim caracterisada a questão, o estudo e applicação
não podem ser considerados assumptos abstractos mas
subordinados ás condições de conveniencia ou utili
dade politica, verificados e attendidos os elementos
que para a cohesão nacional devem ser fortalecidos.
Si a constituição organica do paiz tem as energias
necessarias. para reagir contra as influencias externas
mais ou menos insistentes e o principio ele soberania
está com a robustez sufficiente para e~trar na luta,

(33) Pillel, Essai d'uu systeme gil/iral de solulion des cOI/Jlits de lois. (Jour
nal de dr. iutern. privé, 1894. 1895, ]896). - Bartin, Les COlljlitS el/tre
disjositiolls légi I. de dr. iutem. i'ripé. (Revue de droit interno et de lé lYis1.
comparée, 18g8. 11S. 2 e 3)
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o conflicto perde muito de sua importancia. E' pos-
ivel então ubir até os conceitos geraes, abstracLUt>

ou absoluto e confiar-lhes o c1ictado das regra~ de
direito. Si, porém, quaesquer que sejão as causas, a
unidade naciolJGl.l sente na base o choque de correntes
em trabalho lento de desaggregação, é preciso então
por todos o modos contrariar-lhe a acção e organisar
a defeza, ainda com risco dc incorrer na censura e
na antipathia das theorias que, suppondo iguaes todas
as força, não vêm os antagonismos naturaes, entre o
ataque e a defeza, não attendem á necessidade de
paralysal-os ou ao menos neutralisal-os e qualificão
de egoista ou semi-civilisada a rebeldia contra as phrases
feitas p los juristas de gabinete, o automorphismo

cientifico, na expressão de Picard. (34)
ão póde haver criterio absoluto.

O Congresso uI-Americano de Direito Internacional
privado de 1úntevidéo (1888-89) representa um movi
memo de re istencia contra a invasão do direito inter
nacional privado europeo ; teve a intuição do perigo
e organi ou a defeza.

exposição de motivo dos Dr Quintana e Rami
rez (35), este relator da commi ão de direito com
mercial e aqu Ue la maioria da de direito civil, re
clama attenta leitma.

c( Juridico en la superfi ie, politico en el fondo,
di se o Dr Quintana, I sii:.tema de la nacionalidad
confunde á sabienda elos órdenes de ideas y de re
laciones tan listintas entre si, que en realidad son
diametralnlente opue tos.

cc EI derecho politico n es el civil y el ejerclclO
de la ciudadania cs in lcpclldicntc dc la capacidad de

(.tl) l~lI(ycl(lfetlic tllI tiro ii, pg. 26.
(35) Actas, pgs. 396 e seg. c 5++ e Sf'g.

II
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contratar. El primero 010 afecta aI nacional; mien
tras que el segundo tiene por sujeto aI hombre. La
ciucladania determina el goce de funcione publicas;
mientras que la capaci bd gira 'en la esfera de los
der cho privados. J

« La naciones americanas, recibiendo continua
mente millare de inmigrante ele toda las naciona
li lacles existentes, perderian rápidamente u propria
cohe ión, i la capacielad de lo. inmigrantes, su e ta~

do y familia hubieran de continuar regidos para siem
pre por la de las leye pa1Tias abandonadas. u uni
elael politica, expresión elevada de la soberania, no tarda
ria tampoco en resentirse de su falta de unidad legisla
tiva y el fraccionamiento seria con el tiempo la
amenaza constante de su integridad. Ahora bien, si
los pueblos pueden jugar su independencia aI azar
de las batalJas, jamás la abelican voluntariamente en
aras de nada ni de nadie. »

Os partielarios ela applicação da lei nacional, cerno
regra na solução dos conflictos, não desconhecem que
a lex domicili pode~rá prevalecer « si le domicile impli
qztad un établisse1J!/'ent prolongépendant 1m certain tem.ps. » (36)
cc Dans certaines hypotheses particulieres, iI sera
possible d'y recourir, à titre subsidiaire, lorsque le
criterium de la nationalité ne fournit pas les éléments
d'une solution. » reconhece \tVeiss. (37)

ão obstante as condu ões do c( Institut de droitinter
national» e a enorme corrente scientifica em favor da
applicação da lei nacional, o primeiro esforço inter
nacional europêo para codificaI-a, as conferencias de
Haya (r893 e r894) e o Tratado de r4 de Novembro
ele T896, ratificado ultimamente (r899), deu resultado
quasi nnHo. As Conferencias abrirão largq espaço á

(36) Alb. Rolin Prillc. de dr. illferll. jJrivé, Tom. I, PS'. 253.
(37) Traifé de d7'oil illtcm. j.,.ivé, Tom. ~, pg. 72.
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lei do domicilio; o Tratado tem por objecto uma
parte relativamente pouco importante e adiou a aceI
tação das conclusões de Haya. (38)

O novo codigo civil allemão, pretendendo romper
com a tradição, estabeleceu notaveis excepções em fa
vor da lei do domicilio. (arts. 8, 9 . 2, r3, 23 e 27 da
lei de Int1I odltCção.)

« Sómente ~lucida, inspirando-se nas neces idades da
pratica, certas questões de interesse particular, obser
vão E-eidel e seu annotador. (39) Recuando diante de
uma reforma radical, preferiu deixar indecisas ques
tões que lhe cumpria resolver. Revela o embaraço de
abandonar o ponto de vista tradicional para chegar a
soluções mais conformes aos desidel'ata da sciencia
moderna. »

Endemann (40), duvidando que a applicação da lei
nacional saiba resistir á prova do tempo, accrescenta :
« Le coele civil, apre avoir posé la regle, s'empresse,
el'ailleurs, d'y apporter des exceptions et chaque fois que
surgit une difficulté sérieuse, iI ne se fait nul scru
pule de recourir à la loi elu' domicile. »

Concluindo notavel critica sobre essa parte do co
digo civil, Alberic Rolin (4r) nelle reconhece esforço
consideravel, dos mais interessantes e instructivos,
para resolver um grande numero ele questões mas não
occulta que encerra, e demonstrou-o, bien graves dé
(ectuosités.

A propria doutrina da applicação da lei nacional
rnostra-se Í)lsufficiente para resolver os conflictos e
mais ele um notavel jurisconsulto tem confessado pro
fundo desanimo.

(38) Rel'/w de: dr. illtem. ef d.: lJg. COlllp. I 93. pg . j21 e seg.: I 9+, pg-.
349 j 1896, pg. j73. - ['elli!!' pd. suisse. 17 maio 1899, pg. 721.

(39) JOllrll. de: dr. il/!erll. }rivé, I 9 , pg. 72 e nola 2.
(40) Apud Keicl I, loco cito pg. 4. nota.
(41) Rev. d.: dr. illtem. d de !eg. COIII]. 1898, pg. 219.
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Dentro do pnnCIpIO ha os dous typos de confli'atos,
cuja solução preoccupa o momento actual.

« A ...heoria do renvoi, deI rinvio, der Rilck- nnd T/Veite?'
verweisung é assim formulada no parecer de Buzzati e
Lainé, apresentado ao Institut de droit iltternational
na sessão de Haya (Agosto de r8g8) « la loi étrangére
que la lex fori déclare applicable pour j uger un rapport
juridique donné, n'est pas la disposition étrangére de
droit civil, mais la disposition étrangére de droit
intemational privé correspondante à la disposition de
droit intemationale privé de la lex f01'i» (42).

A outra especie de conflicto versa sobre a qualificação
da relação de direito. « Deux États s'accordent pour
soumettre la détermination de la capacité j uridique à
la loi nationale de l'intéressé. Mais l'un d'eux considere
comme régIe de capacité la prohibition de faire un
certain acte en une certaine forme, tandis que l'autre
État rattache purement et simplement les prohibitions
de ce genre à la théorie des formes. »

Assim expõe Bartin (43) o conflicto de qualification.
Da genese da theoria do renvoi (da referencia, da devo

lução ou declinatoria) occupou-se largamente Lainé (44)
mas cabe a Labbé (45) o ter despertado a attençào
para essas falhas do principio da applicação da lei
nacional.

As difficuldades são taes que o Institu't de droit inter
national, estudando-as desde r8g6, não resolveu-as na
sessão de r8g8 e adiou a discussão. (46)

(42) Ann. de I'Inst. de dl'.-iniem. 17e vol. 18g8, pg•. IS.
(43) RIrIJ. de d,'oif infern. eI de lég. eOIll}. r8g8, PIf. 132. - Despag-nel

Ja ·m. de dr. iI/tem. privé, 18g8, pgs. 253 e seg.
Desta especie já teve o Supremo Tribunal Federal um caso, recu

sando homologação a uma sentença italiana; acc. n. 28g de 21 de ag.
âe 1897. - Vide Diena, SlIi /illliti aU' npjlicabilitn dei dir. slrall. pO". 2[.

(44) JOIII'II. de dr. il/lem. ftrivé, I g6, pgs. 241 e 4 '1.

(45) JOllm. de dr. illterl/. j>rivé, 1885, pgs. 5, r6.
(46) AmlUaire, 1897, pgs. 47 e 18r ; 18g8, pgs LI e 212.
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A' conferencia de Haya e o codigo civil allemão
denunciào a insufficiencia do principio, aliás muito
offen hd , quando o celebre Institllto discutiu sua ap
plicaçàO' cm materia commcrcial. Forão estas a con
clu õe adoptadas:

« I) onformément aux principes adoptés à Oxford
la capacité d'une per onne en matiere commerciale
comme en matiere cívile, se détermine d'apre a loi
nationale.

« 2) Toutefoi , en matíere commerciale, la demande
en nullité fonc1ée sur l'incapacité de ~'une des .parties
peut être repO~lS ée et l'acte reconnu valable par 1ap
plication de la loi du lieu OÚ il a été pas é, i l'au
tre parti établit qu lle a été induite en erreur par
le fait ele l'incapable ou par U11 C011cours de circon
stances grave abanc10nnée à l'appréciation de ma
gistrats. » (47)

i a doutrina não ati faz, não dirime os confli
ctos, as regra para a olução po ivel devem u
pedidas ás conveniencia politica, sociae e 'economi
cas do paiz e nào á .. iencia pura. O criterio é a
conveniencia, a utilidade, a vontade de formar uma
nação, egundo a fórmula ele Teren io .lVIamiani, e
não a theoria de 1ancini o prin ipio de nacionali
dade, ora convel~tic1o na megalomania la ab orpção,
da expan ào colonial, das e phcra le influencia, i to
é na violencia, em que 'e resolve para Max ~ ordau
a que tào das nacionalidade. (I La entimentalité (.+8)
peut avoir les yeux mouillés en voyant périr un peuple.
L'intellectuel reconnait que ce peuple a di paru par
,ce qu'il n avait pas 'la for e néce aire pour durer, et

(47) Allllllnire, 1 88-89, PI:>' ro3. - "ide as emendas de Bar e de Gold
scbmidt. - Sobre o alca.nce da egunda conclusão Jitta (Ln lIIillt, dll dr,
il/lm/. jrivé, pg. 435) faz observação digna de nota.

(48) Loc. cit. (Paradoxes sociol.) pgs. J57 a 1 5.
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le range parmi les formes biologiqucs valllcues sur
lesquelles a. pas ' I évolution du monde. »

Parece que a solução do problema no Brazil deve
ser pedida á çlarividencia de Teixeira de F:!=eitas. A
territorialidade do direito e não a personalidade decorre
da Constituição da Republica.

Um paiz de immigração reclama a applicação e
predominio da lei do domicilio.

E' uma indicação virtualmente aconselhada pela lei
allemã de I de Junho de 1870, com as modificaçãe . da
de 18 de Ago ~o de 1896, sobre a acquisição e perda
da qualidade de cidadão federal ou estadoal.

Dez annos de residencia em paiz e trangeiro deter
minão a perda da nacionalidade e es a perda em seus
effeitos comprehende a e posa e os filhos ob o patrio
poder.

O Conselho Federal da Suissa, impressionado com
a hospitalidade dada a 250.000 estrangeiros, expediu
circular em 28 de Março ultimo a todos os Estados
Confederados, consultando-os sobre os meios a em
pregar para facilitar-lhes a naturalisação.

Nesse importante documento se lê: (( Dans les
grandes villes frontieres, la population étrangere me
'nace de dépasser la population indigene. On peut
parfaitement dire que su r dix hommes iI y a un
étranger. On peut donc se rendre compte des dangel's
qui pl viennent d'une pareille concurrence, de la
part d'étrangers dispensés du servi ce militaire, pour les
indigenes encore astreints à ce service sans parleI'
des dangers politiques.)) (49)

Sciencia imperfeita, o direitG internacional privado
não poderá deixar ele ser particularista e funcção
do direito publico interno.

(+9) Fel/il/e Fed. SUÍSSC. 11. 14 de 5 abril 1899.
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A funcçào do legislador póde se resumir neste con
ceito de Gasparoto ao terminar seu estudo sobre o
principio de nacionalidade :

« Chi pensa unicamente aI presente é egoista e
scenderá nelJa tomba senza rimpianti; 1'uomo forte
pensa aI domani, come iI padre generoso pensa á
suoi figli. nei quali prima de morire, sogna de rivivere. »

O codigo civil, symbolo da unidade do direito, deve
tambem ser o symbolo da integridade nacional.

VII.

As pessoas jurídicas estrangeiras e o codigo civil.

O conflicto greco-roumaico. por effeito da successão
de Evangheli Zappa (r), e a sentença da Côrte de
Appellação de Amiens sobre o testamento da mar
queza Du Plessis-Belliere (2), negando ao Papa, como
representante da Igreja Universal, capacidade civil
em França, e infirmando quer a instituição de her
deiro universal, quer o legado particular do codicillo,
justamente attrahirão a attenção do Institut de d1'Oit
international, tão notaveis as criticas e pareceres.

A capacidade das pessoas juridicas publicas estran
geiras (Estados, provincias, departamentos, communas,
estabelecimentos publicos, etc.) por indicação de L.> on
Caen foi incluida em r894 na ordem dos trabalhos
dessa douta associação. (3)

'0

(1) Journ. de droi/ il/terl/. l"'ipé, 1893, pgs. 727 e sego - R,,?II/C de tiroU iI/fali.
e( dc féK. rOlllp. r893, pgs. 161 seguintes: 1894. pg. 165.

(2) Da1lo;>;, JI/I'. gél/ér. 1 95, pg. 47· (Com cl"appel). - LaiJw. Jmll'll. de
droit il/fcl'. }riz,é, 1893, pg. 273- Moreau Id. 1892, pg. 337.

(3) Alll/l/ail'e' XIII, (189+-95). Session de Paris PIi. 355.
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Apresentados o parecer e o projecto de resoluções
na sessão de "\ eneza, (-/-) adiou-se a discussão para
a de C01)enbagen. (5)

Rouard de Card e Montluc, reconhecendo no Estado
a pessoa moral publica mais importante, reflectirão
ser tambem a mais perigosa. O respeito á soberania
dos pequenos Estad0s, o' perigo de acquisiçães, pre
parando a absorpção de territorià, aconselhávão res
tricções á capacidade civil dos Estados estrangeiros.

Abandonadas as idéas de soberania absoluta, pon
derou Montluc, retroteder-se-hia á epocha feudal, ao
funccionamento do jus impm'ii, ao systema dos P1'i1'lCeS
1nédiatisés. Exemplos historicos não faltão, disse o il
lustre publicista. Sem "\iVaterloo uma parte da Italia
e da Allemanha .teria entrado no patrimonio da França
por e:ffeito da reversão estabelecida por Japoleão I
nas doações a seus generaes. E' preciso temer o pen'go
da acquisição por illfilt1'ação, qu.e é bem real. o dia em
que o Estado, apercebendo-se de acquisições succes
sivas, quizer tomar as precauçõe devidas, será tarde
e poderá surgir um casus belli. Ha motivo para esta
belecer di:fferença entre o Esta.do estrangeiro e as
demais pessoas moraes publicas.

Em apoio de Montluc recordou Peralta a execução
do Tratado de r846 entre os Estados Unidos da Ame
rica e a Colombia para assegurar a soberania no
isthmo de Panamá.

Não procluzirão taes reflexões clecisiva influencia
sobre a votação mas vivamente impress'ionárão.

O Instituto, não obstante toclo o seu liberalismo,
appro\' u estac:: conclusões: (6\

(+J .llll/lInire XV, (lílgG), pg. 74,
(5) Id. XVI (1897 pgs. 285 a 308).
(G) Id. pg. 307'
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« 1\. Pour les acquisitions à titre gratuit, peuvent
être exigées tout ~ la fois les autorisations et condi
tions prescrites par les lois du pays du donateur ou
du testateur, du pays dont releve cette personne mo
rale, et, s'il s'agit d'immeuble, l'autorisation du pays
de la situation de ces immeubles.

« V. Les acquisitions à titre onéreux faites dans un
pays par une personne morale publique étrangere
peuvent être oumises à I autorisation exigée par la
loi du pays dont elles relevent et, s'il s'agit d'im
meubles, aux memes conditions et autorisation que
les acquisitions à titre onéreux faites par les personnes
morales similaires dans le pays ou sont situés les biens
acquis.

« VI. Toutefois un État est toujour libre ele soumettre
à des conelitions spéciales non exigées pom les per
sonnes morales publiques ele cet État, les acquisitions
à titre gratuit ou à titre onéreux ele biens meubles
ou immeubles situés sur san territoire, faites par ele
personnes mOl"ales publiques étrangeres, même ele li
miter par une loi la capacité el'acquérir ele celles-ci.

(C VIII. Les regles précéelentes s'appliquent aux
États étrangers comme aux autres per onnes morales
publiques.

« 11 est toutefois recommanelé par l'lnstitut, comme
regle ele. courtoisie internationale utile a1L~ bonnes
relations eles États, qu'un État qui veut posséeler l'une
maniere eléfinitive un immeuble situé sm le territoire
d'un autre État, en prév.ienne celui-ci ».

Cabem aqui as reflexões ele Ihering sobre o rigor ela
logica. « E' desconhecer apropria essencia elo direito,"
é commetter grave erro querer em nome da logica fazer
da jurisprudencia a mathematica do direito. A viela
não se deve dobrar ao principias; sãõ os principio
que se devem moelelar pela vida. N ào a logica ma

12
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a vida, as relações, o sentimento juridico reclamão o
o que deve ser; a necessidade ou a impossibilidade
logica nada tem que ver com isso. » (7)

De reconhecer um Estado como pessoa moral nas
relaçàes diplomaticas, concluem muitos pelo rigor da
logica, decorre attribuir-se-Ihe o mesmo caracter nas
de direito privado; nestes assumptos. o direito privado,
dizem, fica pela força das cousas subordinado ao di
reito publico.

« Cada Estado existe, na lição de Fiore (8), pri
meiramente com relação a si mesmo, depois com re
lação aos demais Estados com os quaes entra em
relações com todos os seus direitos, com todas as
suas capacidades de (rdem pu blica e de caracter ju
ridico-privado, que são elementos neces arios da exis
tencia e desenvolvimento de todo o Estado constituido.
U ma vez admittido que a capacidade, para adquirir
immoveis por meio de' contractos, corresponde ao
Estado independentemente de sua personalidade juri
dica, n~o se lhe póde negar a capacidade de adqui
ril-os por todos os meios admittidos pela lei territo
rial. »

Para o proprio Fiore o absoluto dessas theses mo
difica-se. O Estado estrangeiro deve reconhecer o im
perio da lei territorial; cabe á soberania a faculda
de de regular a posse do legado adquirid0, submei
ter o Estado estrangeiro á desapropriação forçada.
Conserva-se integro o dominio eminente.

(( O soberano póde submetter o Estado estrangeiro
a todas as leis concernentes ao exercicio dos direitos
sobre a propriedade immovel particular e além disso,
por lei especial, impôr--lhe a condição de alienar os
immoveis adquiridos,' sempre que repute conveniente

(7) Esj>ril dll dr. rom, Tom. 4 pg'. 310.
(8) La .!'crsollalidad jllrüiica dó los enles morales J' deI Eslado, pgs. 33 e 3+.
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para prevenir preJ U!ZOS economicos. O exerClCIO do
direito fica subordinado ás limitações da lei territo
rial. » (9)

« ~ uando o oberano reputar inconveniente a acqui-
sição por parte de Estado estrangeiro, poderá op
pôr seu veto ou por via diplomatica ou por lei geral,
prohibindo a todo o Estado estrangeiro adquirir pro
priedade immovelou, por lei especial, obrigaI-o a ali
enar a propriedade adquirida. Não recorrendo a sobera
nia territorial a nenhum desses meios, é natural admjt
tir-se a autorisação tacita. » (10)

E', pois, uma questão de soberania e de convenien
eia e não de rigor logico o reconhecimento da capa
cidade juridico-privada de Estado estrangeiro.

Não se comprehende sem algum esforço de abstracçao
a soberania de um Estado slIbol'dillada ao d017únio emi
'Junte de utro nas relações de direito privado. ujeitar
um Estado estrangeiro ao reconhecimento do senhorio,
tratando-se de bens emphyteuticos, quaes os de ma
rinha e seus accreseido , expôl-o á desapropriação for
çada por motivo de utilidade publica federal, estadoal
ou municipal, á occupação no caso de necessidade ur
gente é, p'J'ima jacie, crear situações incomrqodas. A
cortezia internacional não as modi fica beneficamente
antes irrita e azéda.

A recommendação do Institutd, motivo de cons
trangimentos graves pela possibilidade de confiictos en
tre a conveniencia geral e a conveniencia de momento,
não é preser :ativo aeeitavel ou efficaz.

~ 'as relações de ordem privada entre particulares e o
Estado estrangeiro, cessionario de privilegio de inven

ção, herdeiro ou legatario, por exemplo, a acção da

(9) Loc. cito pg. 37·
(10) Loc. cito pg-. 39·
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justiça toqla-se precaria. Chamar á jurisdicção terri
torial o E~tado estrangeiro como réo é em prehender
commettimento desanimador. Si para sujeitar simples
estrangeiros immigrantes. á jurisdicção territoria) a his
toria das relações diplomaticas dos Estados sul-ame
ricanos offerece ensinamentos dignos de constante lem
brança, bem se pôde medir a extensão das difficuldades
para normalmente resolver as questões de direito pri
vado, resultantes da condição jurídico-privada de um
Estado estrangeiro.

Além dessa causa permanente de attritos e perturba
ções, ha o perigo nacional qualificado por Montluc de
acquis1:ção territo1'ial por infiltração.

E' ocioso figurar hypotheses.'

Nos accordos de 1866 e 1867, interpretativos das
convenções consulare~, não sem grande esforço, fixou
se a regra da devolução das heranças vagas. (II) I-~'oi

mantida nas convenções de 1874 a 1884, negada assim
aos Estados estrangeiros a successão abintestado e re
conhecido o principio da occupação dos bens vagos,
como consequencia da soberania territorial.

Não podendo esta exercer-se com plena efficacia e
segurança em relação' ads Estados esti.-angeiros, a con
veniencia politica e internacional deve tirar dos factos
a dO'utrina e applical-a sem vacillação. Além disto .
a mais commoda.

A' luz destas consideraçôes forão redigidos os arti
gos do Titulo - Das pessoas - quanto á - pacidade civil
dos Estados estrangeiros: « O dominio eminen' da
soberania não permitte que os Estado~ estrangeiros e
a Santa-Sé adquirão por qualquer titulo, por si ou
por interposta pessoa, propriedade immovel na Repu-

(n) Dec. n. 37Il de 6 ele aut. de 1866, § 17, - Dec. n. 3935 de 21
de ag-. de 1867 § 16. - Dec. n. 4°75 de 18 de jan. 1868, ~ 17.
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blica ou direitos susceptiveis de desapropriação. Neste
entido sua capacidade juridica privada é limitada. })

As relações sob fôrma diplomatica entre a Republi
ca e a Santa-Sé dão a esta a condição de pessoa jurí
dica internacional; sua capãcidade civil não pôde ser
diversa da dos E tados e trangeiros, nem mais ou me
nos exten a.

A privação do poder temporal, sua situação em face
da lei da garantias de r3 d~ Maio de r871, que não
é de direito internacional (r2), nada inBuem. O facto
domina e perante a Constituição da Republica a Santa
Sé não pôde pretender tratamento differente.

Representante da universalidade dos fiei , é pessoa
que, para os effeitos da capacidade civil, não se con
funde com as entidades jurichcas creadas, estabeleci
Jas e reconhecidas como organismos ne'cessarios ao
preenchimento de suas funcções no orbe catholico.

Cada um delles é pessoa juridica, associação ou
fundação, com a capacidade compativel com o direito
publico interno e definida pelo direito civil.

ln quonam 1' esideat domini1t1/1, bonorll1n ecciesiasticomm,
apezar das divergencias dos canonistas, não é mais
susceptivel de duvida.

Dos tres pareceres capitaes a) res Dei Lona Deo
consacrata; b) c10minium penes S. Pontificem resi
dere ; c) dominium esse pene& ecc1esias vel instituta
in quorum u um sunt respective tradita et applicata.
- este prevalece. (r3)

De accordo com o direito canonico repelliu o aviso
do ministerio do interior, n. 35 de II de Dezembro
de r89r, a pretcnção contra a incorporação de ben
vagos no dominio federal sob o fundamento le não
perteTlcerem á Ordem religiosa extincta mas ao Summo

(12) Brunialti, .Lo Sfato c la Chiesa in !falia, pg. ·XXXIX.
(13) Craisson, JVIan. tot. jltr. cano Tom. 3 pg. 663.
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Pontifice, personificação da grande ciedade religiosa,
a catholica, sendo impIes usufruct uarias as associ
açõe em que e desdobra .

.ão é licito negar a c nfu ão, a incerteza, os erros
da juri prud ncia sobre as relações, defluentes da Con
stituição, entre a Republica e a Igreja Catholica.

Contra todas as regras de direito civil tem- e sus
tentado erem as iarcjas (edificios) 1'es 1luUillS, « cuja
propri dade ' de ningu' n e u o de todo os fiei , )
na expressão de Monte (14), desconhecidos os effeitos
jurídicos do acto de profanação, tacita ou expre sa, in
stituição de direito canonico, transformação do que
pertence a Deus em bens temporaes.

ão necessaria regras especiaes; a applicação ,dos
princlplOs geraes daria resultado sorprehendentes.

Para evitar a vacancia do bens das O r lens reli
gi sas em termo de extinguir-se, tem. ellas procurado
reconstituir-se e pelo noviciado perpetuar a personali
dade j uridica.

Submetiendo-se ao regímen da lei n. 173 de Ia de
Setembro de 1893, cuja efficacia o decreto da anta

é de 16 ele Agosto de 1894 procurou contrariar (IS),
sustentada a 'pretenção de, tornando-se vagos o ben,
ficarem Jevolutos ao prela lo dhcesano para, segundo
seu exclusivo criterio, applical-os ~ alguma obra pia,

. diver as Ordens rehgio as nacionaes têm publicado
seus estatutos e nelles, cóm relação aos bens e sua
disposição, e accentúa e proclama a obediellcia ao
Summo Pontifice.

Elltretant o Codig Penal, no art. 103, considera
crime contra a existencia politica da Republica re
conhecer o cidadão brazileiro algum superior fóra do

(14) Monte, Dir. ecc. Tom. 2 § 1098 e 1099.
(IS) Ferreira Alves, OI1S. das leis do juizo da provedoria, (4a ed), pgs. 513

e 514.
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paiz, prestando-lhe obediencía effectiva, e manda dis
solver a corporação, que commetter esse crime.

Não ha conciliação possivel. Da applicação da lei
resultaria negar de plano a personalidade civil das
ordens religiosas, não podendo viver sinão na obe
diencia ao Summo Pontífice, autoridade superior não
nacional, equi parada a Estado estrangeiro.

Fossem estrangeiros todos 03 re'ligi030S, a Ordem
seria nacional e nãô poderia adquiril' ou manter a
personalidade j uridica sem o registro civil, susceptí
vel de impugnação ou cancellamento por violarem os
estatutos, compromissos, regra ou contrado social
princípio de ordem publica. lei prohibitíva ou rigo
rosamente obrigatoria.

Referindo-se ao direito commum, a Constituição da
Republica no art. 72 § 3 quiz apenas robustecer o
principio da igualdade civil e politica de todas as
confissões religiosas e condemnar o direito singular,
privilegiado ou de excepção. Não podia, serl1 sacri
ficar interesses de ordem ,moral, social, politica e
economica, sujeitar aos mesmos preceitos para a. ac
quisição, gozo e exercicio do direito de 'propriedade
as pessc:)as naturaes e as j uridicas. O art. 72 da Con
stituição refere se ás pessoas naturaes. (r6)

Não ha desccnhecer que c( os membros isolados são _
os verdadeiros destinatarios da pessoa juridica, e que
os direitos patrimoniaes della aproveitão aos membros
actuaes ou futuros da corporação; o sujéito apparente
do direito encobre o verdadeiro, determinado ou in
determinado, como acontece com as fundações. )) (r7)

Não menos verdade é, porém, ter o direito civil
attribuido figura especifica á personificação de um fim,

(16) AIlII. do S~n. Fed. sess. 7 dez. 1896. (Disc. do Seno C081ho Rodrigues).
(17) Iherulg, Esj;,.i/ C!tl dr. 1'0111. Tom. 4, pgs. 340 e 341.
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de um objectivo mora. religioso, scientifico ou outro,
attribuindo-Ihe patrimonio, cujo destino está em op
posiÇãO aos aspectos communs da vida individual e
escapa á acção economica de seu gráo de energia e
de seu termo.

Por esta face o direito commum ás pessoas natu
raes não o póde ser tambem ás pessoas juridicas, sem
personificação jure prapria mas resultante da vontade
individual com o placet da vontade collectiva, a lei, o
poder social.

O conceito de pessoa juridica exclue o illimitado
da capacidade civil e reclama a assiduidade da vigi
laneia ethica e economica do Estado.

A mão-morta, leiga ou ecclesiastica, exige attenção.
Ha necessidade de principios certos e positivos, de
uma legislação de defeza e não de odio.

N o momento actual essa massa enorme de interesses
está exposta ao arbitrario, á influencia do sectarismo
e aos exageros de uma doutrina de autonomia, ne
gação do direito social.

O proprio principio da soberancia territorial acha
se enfraquecido e, sem (J seu dictame, as pessoas
juridicas estrangeiras de direito publico e de direito
privado têm capacidade passiva de direito de suc
cessão mortís-callsa.

O decreto n. 27II de 19 de Dezembro de r860 não
é embaraço. O direito de testar em favor ele pessoas
juridicas estrangeiras só encontra limite na successão
necessaria ou forçada; herdeiros ou legatarios, sem
acto algum da soberancia territorial, sua personalida
de tem ingresso em juizo para fazer valer direito in
herente á capacidade, creação de lei estrangeira com
existencia i1lf1'a terminas.

Entretanto tal capacidade eLTl varios paizes está su-
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bordinada a restricções. O codigo civil francez torna
dependente de autorisação do governo a aceitação
de disposições ~or acto entre vivos ou por testamento
em favor de hospicios, dos pobres das communas ou
de estabelecimentos de utilidade publica (art. 910) ; a
legislação belga desenvolveu meditadamente esse pre
ceito e a jurisprudencia considera sob sua inBllencia
as pessoas juridicas estrangeiras, não sendo unanime
a opinião si os proprios Estados estrangeiros nelle
incidem.

No art. 13 do projecto pe revisão do codigo civil
belga, a commissão parlamentar propoz :

<. Les États étrangers, les provinces 'et les communes
étrangeres ainsi que les établissements publics qui
leur sont subordonnés, exercent en Belgique les droits
civils que la loi étrangere leur reconnait. I1s ne peu
vent toutefois y recevoir des dons ou des legs qu'avec
l'autorisation du gouvernement be1ge. Sauf disposition
contraire dan les lois ou dans les traités, 1es au
tres corps moraux, constitués à l'étranger n'ont d'exis
tence légale en Belgique que si les institutions simi
laires établies dans le royaume y jouissent du pri
vilege de la personnification civile. Dans ce cas ils
sont admis à exercer les droits civils qu'ils tiennent
de la loi étrangere, sous les conditions et sous 1es
restrictions imposées en Belgique aux corps moraux
du même genre. »

No codigo civil o capitulo das pessoas juridicas
tem importancia especial.

Creando as pessoas j uridicas ou simplesm.ente re
conhecendo sua existencIa, a lei ~ão tem outro cri
terio sinão a conveniencia politica, as exigencias de
seu estado social. Nesse terreno é força recon heccr
o antagonismo entre os principios recommendados

13
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pelos publicistas e Jurisconsultos da Europa e as con
veniencias da Amellca Meridional.

Como reflexos da theoria das esph0-ras de influen
cia são um perigo internacional; contra elle só a
energia do principio da soberania em todas as ma
nifestações de sua actividade legislativa. I

O codigo civil, desligando-se por um lado do pre
conceito religioso, dos residuos da religião ofijcial do
Imperio e por outro da preoccupação de causar boa
impressão á Europa, com os preceitos preferidos, deve
ser obra de emancipação espiritual e politica.

O direito privado, expressão das necessidades e as
pirações de um povo, deve tambem ser a affirmação
de sua soberania e da conscíencia do dever de defen
deI-a.

VIII.

As ordenações. '0 direito romano. O codigo civil.

« O corpó mais abundante do nosso direito civil
escripto traduz, em geral, um estado juridico de quatro
seculos atrazado, -incompatível e indigno da nossa ci
vilisação e que já em r64r provocava em Portugal
reclamações. por improprio e deficiente para aquella
epocha. »

Esta sentença lavrada pela commissão especial do
Senado 110 parecer n. roo de r896, sobre a adopção
do codigo civil projectado pe~o Dr Coelho Rodrigues, (r)
é o echo de clamor geral.

O autor do projecto na Introducçã.O publ icada em

(1) AI/urres do Sel/rrdo Fedeml, 1896, vaI. 4, pg. 59.
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1897 (2) assim se exprime: « Nestas condições a falta
de um codigo civil brazileiro e a conservação das Or
denações da antiga metropole... é mais do que um
attestado irrefragavel da incapacidade dos nossos le
gisladores e da indifferença dos nossos governos trans
actos pelo bem estar deste pobre povo que os teII;l
supportado e mantido; é uma vergonha nacional que
já tem pesado demais sobre tres geraçoes de brazi
leiros, contadas á razão de quatro para cada seculo. »

Na « Histuria do direito nacional» o Dr Isidoro l\Iar
tins J unior reflecte: (3) « Sete annos e pouco bastá
rão aos legistas citados para apromptar a codificação
emprehendida; mas ainda assim não teve Felippe I
o gosto de vel-a terminada. Foi Felippe II quem, em
Janeiro de 1603, decretou a observancia, por todo o
Reino, das Ordenações Felippinas, o codigo destina
do a reger por mais de dous seculos a nação portu
gueza e a ser, ainda boje, em vespera do seculo JL~,

a pedra angular do direito civil brazileiro ! »

A necessidade da promulgação de um corpo syste
matico de direito civil decorre de outros motivos me
nos emphaticos.

O que das Ordenações Felippinas resta em vigor
é em geral o direito romano ou originariamente de
cretado como lei nacional ou nella convertido, depois
de ter estado em observancia desde tempos immemo
riaes como direito costumeiro geral ou particular de
algumas comarcas.

A parte das Ordenações que não foi haurida do
direito romano representa o costume originaóo do di
reito germanico ou do norte e do semitico, arabe ou

(2) Dr. Coelh!=l Rodrigues Projecto do codigo civil frecedido da historia
documentada do 1IIesmo e dos anteriores, pg. XVIII.

(3) pg. 98.



c

hebraico (4), sob a influencia em regra salutar do di
reito canonico. (5) -Não será facil eliminar todos esses
residuos.

Si o costume escripto achado na Camara de Lis
boa, convertido em lei geral (Ord. Aff. L. 4, Tit. 73
e Ord. Felip. L. 4, Tit. 23), sobre o aluguel de
casas e o respectivo despejo, é regimen brutal, ap
plaudido e defendido calorosamente por muitos, a lo
cação de serviços ou ruraes ou domesticos, regulada
como foi na Ordenação pO' motivos economicos da
epocha, tem provocado mais de uma tentativa para
sobrepôr ao systema de liberdade contractual do dec.
n. 2r3 de 22 de Fevereiro de r8go uma organü:ação
ao encontro das soluçàes que tendem a harmonisar
o trabalho e o capitaL

No Livro 4° das Ordenaçàes Felippinas, o do direito
material ou substantivo, os Titulas 3r, 33, 44, 53, 83,
84, 85, 87 e roo, que não se encontrão nem na com
pilação manuelina nem na affol1sina, salvo quanto a
esta o titulo 53, correspondente ao rog § 2, inspirá
rão-se no direito romano, com excepção dos Titulas
3r, 33 e roo, os dous primeiros attinentes a assegu
rar á la:.voura elejllentos de producção, e o terceiro
derivado de casos julgados. (6)

(4) A Camem cerrada, p. ex. do eÍireito germanico (fb. Braga, Fo
rnes, pgs.58 a 60) ; «fi7ho de dnlllllndo e jJltl1ive/ coifa» que da Jltlis17ah pas
sou para a lei g& de Toro e para a Ord. Manuelina L. 4, Tit. 81 e
F 'Iippina L. 4, Tit.. g3 i a lzndal1ll- ou guarda dos filhos pela mãe, do
di,eito arabe, ora ampliada ou reconstituida em sua essencia pelo de
creto n. 18r de 24 de janeiro de 18go.

(5) Ol'd. Aff. L. 4, Tit. 17 ; Man. L. 4, Tit. II i Felipp. L. 4. Tit
106, ex Decretai de Gregorio IX, De sec. lIu}f. modificada pelo dcc. de
24 de janeiro de 18go. - Ord. L. 4, Tit. 3g § 2' Tit.7g. - Correa Tel·
les, Boa razào, pg 47' - João Pedro Ribeiro, Memorias de Litfcr. Tom. 6. 
Disserf. Tom. 4, pg. 148.

(6) Na opinião de Ferreira Gordo, Fanfes pro:rilllns da' compilação [eli?
f illn .
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Dos recebidos da compilação manue!inJ. c que não
se encontrão na affonsina estão em vigor os Titulos
12 27, 64, 69 e 93, sendo de presumir sua recepção
com ligeiras alterações no codigo civil.

A Ordenação Felippina aceitou da Afionsina, muitas
instituições ainda em vigor e filiadas ao direito cos
tumeiro, escripto algum. O ficar a viuva meeira em
posse e cabeça do casal, segundo o costume da Es
tremadura generalisado, a nullidade das doações do
homem casado á concubina. as restricções ás doações
entre cbnjuges, a insinuação da doação, a prescripção
triennal dos salarios dos jornaleiros, o executivo e o
despejo de casas, os prazos de vida, a legitima, a
successão dos pais com exclusão dos irmãos, as col
laçÔes, a successão reciproca dos conjuges. direito
romano aceito como costume não geral (Ord. Aff. L.
4, Tit. 95 r), representão instituições nem todas ob
soletas e condemnaveis.

Para o effeito de estimular os brios nacionaes tanto
vale dizer estarem em vigor as Ordenações Felippi'nas
como as Manuelinas ou as Affonsinas. Será, porém,
temerario affirmar que a parte ainda cm "Vigor de
qualquer das tres compilações, expressão do direito
romano ou de costumes nacionaes, merece absoluto
repudio.

A compilação rn'anuelina foi qualificada de producto
da vaidade pessoal do m narcha, (7) quando aliás
obedecera á necessidade de affirmar a unidade do
direito, destruida a personalidade da lei tão liberal
mente fixada na Ordenação ffonsina do Livro 2°

Tit. 28 e nos ultimos Titulos do Livro 4° em favor
dos mouros e dos judeos. Vulgarisando-se o uso da
imprensa, era preferivel publicar nova compilação a

(7} Dr. Martins Juuior, Ilist. do direito lIaci(ma! pg. 95.
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fazer imprimir a affonsina, ainda em manuscripto. (8)
A compilação felippina foi desnecessaria e int~mpes

tiva, no conceito das leis de 25 de Maio de 1773 §
2 e de 25 de Janeiro de 1775, e, na injusta phrase
de Mello Freire, (9) « venerandam illius (jurisprudencia)
(aciem, tot 1'epetitis denuo vútfneribus dejo1"lnavit. ') E 11tretan
to é a consagração da soberania temporal contra as
pretençães e inva~ães da Igreja.

Recebido o Concilio de Trento sem restricção al
guma, introduzida a BulIa ln cama domini, (dolosa e
clandestinamente, na phrase das leis de 2 de Abril
de 1768, de 30 d~ Abril do mesmo anno e de 4 de De
zembro de 1769), era preciso definir as competencias,
desvanecer toda a duvida sobre os effeitos do Breve
do Papa Gregorio XIII (25 de Abril de 1574) e sobre
a authenticidade da Concordata de 18 de Março de
1578, avigorar a instituição das Tempo'raJidac1es, dar
nova energia ao recurso á Corôa e ao beneplacito
regio, consolida'ndo-se o direito ecclesia:>tico de en
tão'. (10)

As CÔTtes de Torres Novas, Evora e Almeirim, sob
D. João III, de Lisboa e Almbirim, sob o cardeal
rei, tinhão determinado novas providencias legislati-
vas ; a colIecção de Duarte Nunes nao satisfazia. .

Felippe II, rei de Portugal, não podia contradizer
o rei de Hespanha e a oppo?ição dos J esuitas á união
pessoal. ele Portugal e ele Hespanha era bem recente
para modificar-lhe o juizo a Tespeito elelles. « De

(8) Dias Ferreira, (Elogio !listo do V. de Sea'bra) suggeriu esta reflexão,
-rg. 16.

(9) Historia § 92, nota, il1' fine.
(10) Visconde ele Santarem. Documentos da Ia parte das· lVlellloria

ja?'a a J-JisI01'ia das COl'tes gel'aes, pgs. 41 a 49; - João P. Ribeiro, [ndice
chrollo1ogico e remissivo, Parte 4-. pg. 325 - Candido Mendes de Almeida.
Dil', civil eccles. Tom l°, pgs. CCXXII e seg; pgs. 221, 314, 317, 1263, 1280
e 1291.
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todas as ordens religiosas é a unica que não posso
comprehender. » (II)

A figura historica de Felippe II está fixada. Pela
cedula de 12 de Julho de 1564 ( ovisima Recopila
cion, L. I, Tit. I, Lei 13) recebeu o Concilio de
Trento, reservando, porém, in petto as preeminencias
de sua coràa. (12) Luta contra Paulo 1\; ameaça
castigál-o si pretendesse trataI-o como padrasto e não
como pai; ob a imminencia de excommunhão, re
commenda á irmã que faça grande e exemplar cas
tigo nos portadores das bullas. enerando o Papa
Pio V, chama-o á moderação te deverá haver entre nós
boa correspondenáa e 1'ecip1'ocamente 1'espeito e amor » e
com a prisão do primaz das Hespanhas, Bartholo
meu Carranza, accentúa sua resistencia.

Cioso de sua autoridade, nos recurso de jlterza se
acastellava; contra a Bulla ln ccena domini reclamou
com vigor, enviando embaixadores Luiz de Reque-
sens e o marquez de las avas. (13)

A restauração de Portugal com o concurso do clero
veiu logo apoz o grave incidente com o cól1eitor Ale
xandre Castracani, violento confl.icto entre o tempo
ral e o espiritual, mais irritante de de a carta regia
de 21 de Junho de 1617 sobre a pratica das Tem
poralidades.

As càrtes abertas em 28 de Janeiro de 164 I pre
tenderão uma reacção em favor do estado ecclesias
tico' contra a politica da dominação hespanhola; o
braço popular quiz nova compilação. nativista, eli
minada a invocação do rei de Castel1a e declaradas

(u) Theo(Jhilo Bracra, Hisl. da Universidade de Coimbra, Tom. 2°, pgs. 72.
235 e 427.

(12) Hist.géllérale du IV' sie'cle à 1/0S jOllrs. (Lavisse l ~ambaud)Tom. Y,
pgs. 22, 56 e 80,

',13) Sempere, Hisl. da! deI'. esptlgllõl, pg. 5~6.

Vide ovisima Recopilacion, L. 2, Tit. 3, lei 14 e notas pg. 174.
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as duvidas das Ordenações formadas sem, accol'do do
cle1'o e especialmente a do 'Livro 2°, Titulo 18, sobre
capellas. e bens vinculados po suidos em virtude de
deixa te tamentaria pelas communidades e' pessoa
ecclesiasticas. (14)

o 27 capitulos do estado ecclesiastico estão de
finidas ua reivindicações e nem alludem ao direito
civil em geral. O 36 da nobreza só tratárão de seus
interesses e engrandecimento proprio. A lei mental,
a perpetuação dos bens da coràa na descendencia dos
donatarios, os dotes excessivos das fidalgas forão as
principae preoccupações, para não fallar no modo de
constituir o conselho de fazenda e a vereação da Ca
mara de Lisboa e na reclamação obre a população
dos conventos e numero de sacerdotes.

O braço p pular nos 108 capitulos apenas, quanto
ao direito ciYil, indicou, além da nacionalisação das
Ordenaçõe , a nece sidade de renovar a prohibição
dos mosteiros herdarem, a conveniencia de serem li·
mitados os dotes da freiras e de não poderem os
religiosos instituir os conventos seus herdeiros no to
do ou em parte,

Era considerado sufficiente o direito civil e nessa
parte a compilação castelhana reprodl1sira com ligei
ras alteràções todo o direito portuguez, sendo incon
testaveis os esforços d09 Felippes para suavisar os
effeitos perniciosos da successão vincular e da accumu
lação da propriedade e o vivo interesse pela legis
lação agrária. (IS)

a Ordenação do Livro 3°, Tit. 86 § 24 encontra-se
o germen de um c.omo h011'lestead na prohibição de

(r4) J ão Pedro Ribeiro, FOlltes do cad. reli}.pillo. - MCI/I. de Lillcr. Tom.
2. p"'. r02.- ViSl:UI1Ue de Santarem, 1oc. cito Parte 2a, pg. 91. - Rebello da
Silva. IJist. de Porto 10m 1\'. pg. 274.

(rS) Rebello da Sih'a. loco cH. Tom, IV, pgs. 443 e seg-.
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penhora dos bois áo arado e das sementes necessarias
para semear, já existente na Manuelina (Livro 3°, Tit.
71 § II) e transplantada para o Breviario de Alarico
do Codigo Theodosiano (2, 30 e 8, 5; I), onde en
trára a ConstituiçãO de Constantino do anno 315,
inspirada em lei egypciaca de BO'cchoris, segundo. a
tradição de Diodoro de Sicilia. (16)

Dizer que as Ordenações Felippinas ainda no penul
timo anno deste seculo são a pedra angular do direito
civil brazileiro e por tal motivo expôl-as á execração
publica é envolver na diffamação o direito romano.
A questão, sem mudar de aspecto, resolve-se na da
conveniencia do romanismo e consiste em verificar si o
direito romano corresponde ás novas exigencias juri
dicas do estado social actual.

Na Allemanha o novo codigo civil do Imperio vae
substituir o direito das pandectas, direito privado com
mum allemão e indigena só em parte - ojus incertltnt 
occupando o posto proeminente o direito romano
o direito - (17), que pelo epitome de Egydio do ~\:::

culo VIlI, commentario do Breviario de Alarico, er
trára no E'spelho de Suabia (Schwabenspiegel). (18)

Nunca a vergonha nacional foi invocada como de
terminante da codificação.

E' justissima a observação do Discurso Preliminar
do primeiro projecto de codigo civil francez (Portalis) :
(( L'expérience prouve que les hommes changent plus
facilement de domination que de. lois. »

Calculando-se por annos, a simultaneidade. do mo
vimento das diversas instítuições não existirá jamais,
não sómente por motivo da lentidão do des~nvolvi

mento do direito em geral como por causa da flexibi-

,(16) Revillout, Les obliO'. CII droit égyjJtiell Inlrod. pg x..'{IX.
(17) Windscheid, Dir. d~l1e Palld. pgs. I, 2 e 3.
(IS) Fí'lting, Les eOll/melle. de l'éeole de dr. de Bologm, pg. 2S, nota g).

14
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lidade e mobilidade differentes das diversas instituições.
U mas se distinguem por seu peso e tenacidade;

outras por sua, mobilidade e flexibilidade. Para estas
a phase do desenvolvimento realisa-se com facilidade
em um seculo; para as outras muitos secu]os são
precisos .. O desenvolvimento não é paraIlelo. O direito
de familia e o de successão são mais lentos e menos
flexiveis do que o direito das cousas; este mostra
mais tenacidade com relação ás immoveis do que com
relaçãO ás moveis; nestas mobilidade extrema se faz.
notar nas relações j l1ridicas de natureza commercial.
Ainda quando o desenvolvimento começasse simulta
neamente para todas as instituições, seu curso ulterior
seria determinado pelos diversos gráos de impressiona
bilidade.

Esta lição de Ihering (19) é confirmada pela histo
ria interna do direito civil patrio.

Chegar ao fim deste seculo, tendo por base as
Ordenações Affonsinas, não é phenomeno original e sin:"
guIar nem odioso, antes manifestação sensivel daquel-
las grandes verdades. .

Só em 1828 a lei de 20 de Setembro extinguiu o
Tribunal da BulIa da Cruzada, e em 1830 a lei de
27. de Agosto aboliu o Tribunal da Legacia; por
muitíssimos annos manteve-se a pratica da abertura
de testamentos pelos parochos ; o registro civil teve
de pleitear por longo tempo sua adaptação; e foi
precisa 1,lma revolução para acabar com a jurisdicção
ecc1esiastica, justiça de commissão contra os preceitos
constitucionaes do Imperio. Os juizes de Ia instancia
erão vigarios delegados e revogaveis ad nutum; a

(Ig) Esprit (iiI droit rOll!ain. Tom. I, I gs. 67 e .68.
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Relação metropolitana independia do poder civil, salvo
quanto aos vencimentos. (20)

Os elementos de resistencia off~recidos pelo regimen
da religião official, mantido no Imperio, explicão a
parada de uma grande parte ào direito civil. A familia
e a successão reflectirão a influencia da' Igreja. O ca
samento dos acath6licos e o respectivo registro civil
creárão a dualidade do direito matrimonial e da filiaçãQ

'illegitima, duas soluções para ca os identicos, a des
igualdade perante a lei: o regímen do divorcio com
a dissolução do vinculo para uns (21) e com a indis
~olubillidadepara outros; o reconhecimento da filiaçãO
natural paterna dependente de escriptura publica ou
de testamento para uns, segundo a lei de 2 de Setem
bro de 1847, esse reconhecimento, com effeitos succes
sorios, ho acto do registro civil para outros. Foi
necessario ào governo revolucionar.io pelo dec. n. I8r
de 24 de Janeiro de 1890 quebrar essa dualidade,
mantendo aflás a desigualdade entre os effeitos do
divorcio declarado na Republica ou fóra della em favor
de estrangeiros, cuja lei nacional, regulando seu estado,
decide si o divorcio extingue ou não o impedimento
ligaminis.

A essa lei não foi dado subtrahir-se á influencia
das Ordenações do Reino. Na viuva reconheceu o
direito ao usufructo dos bens dos filhos; attribuindo
lhe o exercicio successivo do patrio poder, subordinou-o
ás mesmas condições que o codigo Felippino estabe·
lecia para o exercicio da tutela legitima. Sem conferir
á mãe natural o patrio poder sobre o filho illegitimo

. (20) PTOvisão de 30 de IDaLÇO de r678; lei de 27 de agosto de r830,
lei D. 83 de r7 de s~teD1bro de T839.

(21) Souza Bandeira, COIIIIII. IÍ lei li. II44 de II de setembro de I86I,
pgs.141 e sego
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não reconhecido pelo pai ou a tutela de pleno direito,
dá-lhe, entretanto, poder para autorisar o casamento,
supprindo a incapacidade do menor e prescindindo
quer da assístencia de tutor quer da autoridade do
juiz. Cr€ou uma representação legal, vaga, indeter
minada, conti-adictoria e passiveI de toda a duvida na
celebração e effeitos dos pactos ante-nupciaes. (22)

Estabelecendo novos c'asos de não communhão d~

bens e um regimen dotaI obrigatorio, ~anleve na
viuva, sahida de casamento sob o regimen da sepa
ração de bens, apenas a eventual successão, depois dos
consanguineos do 10° _gráo e antes do Fisco, sem o cor
rectivo do direito justinianeo, esquecido pela Ordenação
Affonsina do L. 4°, Tit. 95 § r.

A' vi uva indigente e sem dote o direito. romano
conferia um direito extraordinario s0bre a successão
dó marido em coricorrencia com os herdeiros (Novella
II?" Cap. V), o que valeu a Justiniano o titulo de
legislatar uxarúls, direito mantido nas Sete ~ artidas
(lei 7 .do Tit. r3 da 6a Partida); entretanto, quasi
votou á infamia, voltando ao direito romano, modi
ficado pelo canonico, reflectido na. Ordenação Affonsina
do L. 4°, Tit. 17 e na Felíppina L. 4°, Tit. r06, a
viuva qu,e convolasse a segundas nupcias antes de
certo prazo, depois da morte do marido.

Si não forão as leis de 6 de Outubro de r835 e de 2 de
Setembro de r847, o direito de successão seria ainda o
das Ordenações Affonsinas com applícação influenciada
pelo Alvará de 9 de Novembro de 1754 e pela lei de 9
de Setembro de 1769, cujos preceitos dérão á sub-

(22) O aviso do ministerio da justiça n. IS de II de setembro de
ISgo fixou a intelligencia dos arts. 7 § 7 e 18 do dec. n. 181 de 24 de
janeiro de 18go. Da combinação resulta que a mãe natural tem sob
sua administração o filho illegitimo não reconhecido pelo pai.



ClX

stituição fideicommissaria soluções inadmissiveis. pe
rante o direito romano, tirárão ao direito de accres
cer sua razão historica e á controversia sobre a ne
cessidade da instituiçãO de herdeiro no testamento a
importancia escolar por tantos seculos conserv,,!-da.

A razão de Pomponio para explicar a regra - 1~e11tO

P1'O parte testatus pro parte intestatus potest decedere - fazen
do lembrar a virtus 'dormitiva, foi repellida na reforma
Pombalina, transformado em preceito geral o privi
legio militar da Ordenação. E não seria preciso tanto si,
como reflecte Ihering, (23) se attendesse ao motivo
historico quer da regra quer da instituição de he r •

deiro, complemento do testamento in comitis calatis,
respeitado, não obstante as reformas da legislação,
pelo espirito conservador dos romanos.

Fixada aos 21 annos a maioridade, só incidente
mente em decreto sobre eleições politicas, foi dado
resolver a duvida si o estado de filhofamilias cessa
va com a maioridade. (24)

Além das causas geraes e organicas da lentidão
do desenvolvimento do direito civil e da influencia
legal durante longos seculos da Igreja Catholica,
ainda hoje poderosa e inhibitoria, as resistencias da
pratica do direito romano devem ser levadas em
conta, havendo produzido o que Picard considera
caso de automatismo cerebral - « façon routiniere et
rnécanique de penser droit à lã Tomaine i étrange do
mination qui pénétre dans l'intérieur du foyer céré-

(23) Loc. cito Tom. 4, pgs. 145 a 147 e 3n.

(24) Dec. n. 200 A de B de fevereiro de 18go art. 5 n. 2.

O Dr João ionteiro (ThõOI'Ü" do proc. civ. õ crim. 55 E\ e nota 6 pg.
264) opina em sentido contrario e diz: « E' bem de vel' CJue o filhofami
lias, maior de Zl ali/IaS, só precisa de autorisação do pai nas causas
em que este possa ser prejudicado, por ex. nas que interessarem o
peculio profecticio ou, em certos casos, o d-dventicio. »
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bral, yenléve la réflexion, la dai rvoyance personnelles
et les remplace par; des ressorts mécaniques. II y ades
gens cérébralement romanifiés.» (25)

As principaes reformas operadas quer no Imperio
quer na Republica assignalão conquistas -do direito
economico, da mesma fôrma que as do jus gentillm
sobre o jus quiritiw1'L. }\lIas os romanos encobrião-n'as
com as ficções € com os quasi, na phrase de Bovio,
indici deU'alte1'azione di (atto (26), manifestação do
espirito conservador, conciliando as necessidades do
presente com as 'tradições do passado, fazendo justiça
ás primeiras ,sem romper nem na fôrma nem na
substancia com os principios tradicionaes do passa
do, disciplinando o commercio juridico. (27)

Entretanto a emoção causada pelo grande monu
mento da antiguidade tem feito esquecer o modo de
sua formaçào, os materiaes' agrupados, adaptados ou
transformados e que a missão do direito romano
foi t -ansportar do oriente para o occiclente por via
da Gr-ecia as instituições jutidicas e economicas de
povos, predecessores dos romanos na civilisação, em
bora não fosse por obra de simple imitação mas ver
dadeira especificação, ex aliena materia species nova.
(28)

Filho de Demerato de C-::orintho, Papirio organi
sou o direito civil papiriano, na liçãO de Pomporüo;
Ermodoro de Epheso suggeriu a idéa da codi.:ficação

(25) Ea. Picard, L'évol. hist, d1t droit franf. pg. IS.; - Le droit P1W
pgs. 457 e sego

(26) Disegllo d'uma sforia de7 diriffo in Italia, pg. 163.

(27) Ihering, loco cito Tom..1, pg. 329.

(28) Herzen. Origine de Zh.ypoflte'ql~e "omaine, pgs. 5 e 213.
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das I2 taboas; os recuperatores, (29) precursores do prCE-
for pe1'egrinus, obrigão ao estudo do direito estrangei
ro; os jurisconsultos prepárão a unificação e a uni
versalidade do direito.

Mas o occidente, iniciada a romanisação pela con
quista da Gallias e da Hespanha, s6mente viu a
cultura romana, sufficienteméute brilhante para des
lumbraI-o, e ob essa influencia ficou impedido de
avaliar o que continuou a ser importado do extremo
oriente. Si a lingua dos vencidos, como pretende e
demonstra Max Muller (30), dénunciava proximo pa
rentesco com o conquistadores e facilitou a assimi
lação do direito até a epocha theodosiana, o latim fez
se lingua geral e expressão dos codigo gentilicios.
Fundida as raças e as lei , o Breviario de larico,
o principal instrumento de infiltração do direito ro
mano no occidente ob as raças do norte, teVe de

.ceder o lugar á compilação bysantina ao serviço
da unidade politica e da monarchia absoluta, contra
riada e desviada pelos bolonhistas ou imperialistas
a acção popular e é pontanea na formação do direito.

Desse modo ficárão esquecidas as origens; domi
nou a glosa e a luta entre o direito romano e o
canonico mais contribuiu para e se resultado, appa
recendo U;lTI com a armadura una e inteiriça em que
foi colhido pela morte e o outro com a malleabilidade
politica de quem e bate ambicioso pelo supremo
poderio do mundo.

Bolonha e Roma, poderosos reflectores, dei árao na
obscuridade a evolução do direito; para além dessa

(29) Tribunaes mixtos? - Puchtà Jlls/il. § 3. - Landucci. Sloria, vol. I.

Parte 2. pg. 608; - Cnq. Jllsl. jllr. des Rom. pg. 400' - Fadda, appendice
al capo II deU' Inh·ocl. - Lo :çtralliero mi dir. civ. i/alo de Sebo Gianzana.
pg-. 75 j - Fusinato, Le droii illl!>'r. de ta Rép. Rom. (Revue de dr. interno
et de lég. comp. 18 5, pg. 278).

(30) Sciellce d/I lallgúge, pg. ISo.
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latitude o occidente nada mais viu no mundo juri
dico, desprezado o methodo historico, desconhecida a
importancia da philologia.

O direito romano foi a razão escripta, a creação
do genio dos jurisconsultos. Em seu horizonte visual
estava comprehendido todo o direito. Para tí-açar os
primeiros lineamentos dL theoria dos estatutos, Bar
tolo gyra em torno da Constituiçã,o I II do codigo
de SU1nl1Za T7'initate, (L. I, Tit. I, pr.) e '0 relativo
quos (cuncfos populos) é o thema das mais extraordina
rias variações. O direito romano tornou':'se uma re
ligiãO.

Contra essa veneração tem-se tentado ·reagir e de
terminar sua funcção moderna.

Em verdade, reflecte lhering, (3r) « o tempo mo
difica os IDrimeiros fundamentos do direito da mes
ma sorte que muda-lhe as regras. Os principios d~

vem necessariamente mudar, pois não. constituem
simples categorias logicas; são a concentração das
regras materiaes e as regras mudào cam as relações.
Crêr na immutabihdade dos principios do direito
Tomano é' testemunhar ausencia completa do espirito
critico do estudo da lü"storia.... . vida não se deve
dobrar aos principios; são os principios que se devem
modelar pela vida. »

Este foi o grande meritó dos jurisconsultos roma
nos; essa concepção do dire~to explica a influencia
do romanismo.

Hoje sao conhecida-s em quasi todos os seus de
talhes as fontes externas do direito romano; o que
perde em originalidade ganhé!- em rigor logico.

O Egypto. e a Chaldéa forão os copiosos mananciaes
que a Grecia canalisou. Si Homero é tantas vezes,
citado no Digesto e Justiniano nas Institutas (~. I

(31) Loc. cito Tom. IV, PS-s. 304 a 309 e 310.
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Tit. 2 § 2) previne que quando falla do poeta divi
no quer designaI-o, (32) não ha negar a influencia
grega sobre o direito romano, influencia aliás refle
ctida.

O direito de representação, a instituição de cabeça
de casal, a querella de inofficioso testamellto do
irmão, (tal qual a da Ord. L. 4 Tit. 90), a igualdade
na successão paterna entre irmãos, sem distincção de
sexo, a emphyteuse, a publicidade da hypotheca e
da transmissão de immoveis, a hypotheca geral dos
bens do tutor, o registro das doações (insinuação), a clau
sula de pagamento do dobro do preço no caso de evicção
da cousa vendida, os prazos familiares de tres vidas,a ac
ção de juramento d'alma, a cessão de bens, o notariado,
tendo soffrido modificações ao atravessar o meio romano,
chegárão até o direito moderno, depois de longa pe
regrinação desde o Egypto, tomando talvez pela in
fluencia semitica em Portugal o caracter de costume,
com que em geral peoetrárão nas Ordenações Affonsinas.

A anlichrése turania, o peculio dos escravos,' em
bryão da sociedade em commandita simples, e dahi
o peculio profecticio do filhofamilias, a condictio inde
biti, a condictio sine causa, a condictio ob turpem causam,
o pacto pretoria constitutce pecunice , a gestão de negocios,
passárão da Cbaldéa a Roma e dahi derramárão-se
por todo o Occidente (33), não sendo temeridade filiar
a lei da avoenga ao direito egypciaco (34), de que é
residuo o direito conferido aos descendentes de remir
os bens levados á praça em execução.

P2) Chassan, Essai SIII' la symbolilJlI. dll droi!, nota A.
(33) Revillout, COIII'S de droil égyPlieu. L'état eles persol1nes (1884)' la

proprié!é (I8g7}; les obliga!ions (18 6) j la créance et le elroit comm.
1897)'

(3+) Revillou!, loco eit Les obligations, Introcl. pg-. XXX. - '-iUanova
Portugal, Origdlll dos morgados. (iVJcmorias de líl/er. Tom. 3. pg. 384.)

IS
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Os jurisconsultos romanos dérão ás importações o tom
de coherencia e de logica, formando assim u;ma vasta
unidade, não sem a resistencia do jus vetlts e dos
Costumes locaes (Const. I, L. 8, 53) ás innovações, e
resistencia tão grande que o imperador Juliano aboli~

por absurda a Constituição de Constantino, permittindo
á mulher casada vender seus bens sem decreto e só
mediante o consentimento do marido. (Cod. Theod.
3, I, Consto 3) « Vetus igitJl1'jlts 7'evocanws >l, disse o im
perador.

A lei de 18 de Agosto de 1769, a da Boa Razão,
e os Estatutos da Universidade de Coimbra, adver
tindo nem sempre ser possivel descobrir as razões
de todas as leis (L. 2, Tit. 6, Cap. 6 § 2 r), ao prin·
cipio do particularismo juridico e da autoridade sub
stituirão o da critica scientifica, rompendo contra a
liÇão do Digesto: (De lego frag, 20 e 21). c( Non
omnium qllW a majo7'ibus const1"tuta sunt 7'atio reddi potest .

. Et ideo 7'ationes e01'll7nque constituuntur inquiri non opo7'tet,
'alioquin multa ex his qllW certa sunt subvertunt7w. »

O direito romano não é Q direito, como a arte
grega não é a arte mas o capital intellectual da huma
nidade deve-lhe muito, observa \,tVindscheid. Por sua
forte estructura, technica necessaria e immutavel, 10
gica rigorosa e .mechanica, disciplina juridica, o di
reito romano, como direito civil abstracto, é de su
bido valor; como direito concreto prejudicou os pro
gressos do direito pelo caracter sagrado que lhe attri
buirão os eruditos. (35)

O direito de familia, o direito de successão, toda
a propriedade intel1ectual ou immateria! não podem
obedecer a seus dictames ou não os encontrão para
prestar obediencia.

(35) Ed Picard. E~'olu{. du droil âr'. frauç. pg. 1-1'
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A propriedade intellectual não se accommoda á
theoria da posse e tem imposto novas soluções, vi
olentando a technica romana.

O dominio e os direitos reaes in 1'e aliena seguem
uma evolução puramente economica. O rigor das re
gras cede ás necessidades do credito moveI e do im
moveI. O penhor agricola vale pela transcripção; ~

hypotheca é especial e affirma-se pela i nscripção; a
tradição solemne ou capaz de produzir effeito
contra terceiros é a transcripção; a propriedade lm
moveI ha de valer pela inscripção australiana.

A mobilisação do solo pela cessão do credito hy
pothecario por simples averbação registrada, a trans
missão dos immoveis pela adopção do regimen dos
warrants, o penhor do titulo de propriedade do art.
82 do regulamento do registro Torrens (Dec. J1. 955 A
de 5 de Novembro de r890), modificados os pre
conceitos physiocraticos e tirada á propriedade immo
vel o colorido feudal, hão de, afinal, fixar o principio
de ser a propriedade o direito e não a cousa.

Sob essas infiuehcias o casamento não será embara
ço á circulação da riqueza immobiliaria e o credito,
augmentando o capital nacional, dará á moeda o ca
racter genuinamente economico de titulo de divida
transferivel, voltando-se á concepção Cl1aldaica.

Na emphyteuse as posições ficarão invertida-s; o
emphyteuta e não o senhorio terá a primazia, porque
representa o trabalho e a pràducção. A propriedade
usque ad sidera et inferos ha de ceder gratuitamente ás
necessidades dos novos meios de locomoção e de com
municação, ampliadas as servidões legaes em favor da
communidade. Dessa fôrma o direito social ficará em
harmonia com o individual, complet.ando a solidari
edade dos interesses legitimàs.
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o direito romano não corresponde a estas eXJgcll
Clas.

As regras do contracto de sociedade, tendo desap
parecido as grandes associações dos publicanos do
tempo de Cícero, as grandes operações de Boi a (36),
não fornecem á cooperação elementos de viabilidade;
no vasto c1ominio do direito das obrigações, negando
a validade dos contractos em favor de terceiros, tem
embaraçado a formação de principios geraes e submet
tido ao empirismo valiosas instituições, quaes as
de seguro de vida, e fecundas relações de. direito.

os titulos ao portador sua influencia tem contra
riado justas tendencias e p rturbado as relações economi
cas para as quaes forão ideados.

A repetição do índebito ainda fluctua ; o erro de
direito para muitos deixa de autorisal-a; na prescri
pção acquisitiva boa fé e erro de direito se excluem
porque ninguem se presume ignora11 a lei, gravissima e fe
cunda causa de injustiças e violencias, e o defeito de
fórma, tornando nullo o contracto, destitue o titulo da
qualidade de justo.

A theoria da culpa ou das obrigações ex quasi de
licto e a da responsabilidade civil em geral pelo
damno causado têm autorisado uma situaçãO juridica
de prepotencia e impunidade.

E' preciso seguir o processo dos jurisconsultos ro
mano!' As regras juridicas mudão com as relações;
para as relações da vida activa um direito vivo e
progressivo.

O direito- romano é parte importantissima da historia
ou de uma phase notavel do movimento do pensamento
humano mas não é todo o pensamento humano, na phrase
de Bovio. E' uma gloriosa tradição) uma escola,um ensi
n,amento, um processo extraordinario de adaptação e

(36) Vide Deloume, Les lIla1~ieltrs d'argellt à Rome.
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hosmose mas nem é o direito economico social do nosso
tempo nem p6de supprir-Ihe a acção.

O codigo civil não é simplesmente uma necessidade
juridica. Referil-a' ás Ordenações do Reino e ao seculo
XVII é o mesmo que referil-a ao direito romano e
ao seculo VI.

Não é o sentimento de dignidade nacional que o
reclama; é o sentimento de dignidade da vida.
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Direito civil brazileiro
RECOPILADO

TITULO PRELIMINAR

CAPITULO r.

Da unidade do direito civil e dos meios de tornal-a

effectiva. Das fontes do direito civil.

Artigo I. - Compete privativamente ao Congresso act
onal legislar sobre o direito civil.

C. Rep. art. 34- n. 23.

Art. 2. - Os Estados da União, nas leis de organisação
da justiça local e respectivo direito formularia ou proces
sual, deverão respeitar os elementos substanciaes e formaes
attribuidos por ]e~ federal ás instituições de direito civil
para sua segurança e efficacia e bem assim a natureza das
relações dellas .decorrentes, não lhes competindo legislar
sobre o direito de acção.

C. Rep. art. 3-f 11. 23 e art. 65 n. 2 - Proemio do D. 763 de 19
set. 1890. - J. S. T. F. 1896, 11. 1 I<j..

::> r. O governo de cada Estado pro\'iJenciará para que
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seja remettido ao procurador geral da Republica e ao res
pectivo procurador seccional um exemplar da Constituição,
leis e decretos do mesmo Estado, immediatamente depois
de publicados.

L. 221 de 20 novo I 94, arts. 38 e 40' - D. 30 ~ de 5 novo 1898,
P. r, art. 1I7'

§ 2. A justiça federal processará e julgará os litigios entre
um Estado e cidadão de outro 0\1 entre cidadãos de Estados
diversos, diversificando as leis processuaes destes.

C. Rep. art. 60. d) combinado com art. 3+ n. 23 e D. 8+8
de II out. 1890, art. IS c). - D. 308+ de 5 novo 1898, P. I, art.
57 d). Contra-]. S. T. F. 1897, n. 71.

3. O Districto Federal é equiparado a Estado para os
eITeitos do paragrapho anterior.

D. 8+8 de I I out. 1890, art. 365. - ]. S. T. F. 1896, ns. 87 e 109.

Art. 3. - Ao Supremo Tribunal Federal, guarda da uni
dade do direito civil, cabe, interposto recurso, defendeI-a
quando a justiça local dos Estados ou do Districto Federal
em sentença de ultima instancia

a) julga contra expressa disposiçã0 de lei federal ou nega
direito derivado de seu preceito ou

b) declara revogada ou derogada lei federal ou
c) decide contra a validade de lei federal ali
d) declara applicavel a uma relação de direito civil lei

estadoaI ou municipal com preterição de lei federal ou
e) deixa ele interpretar ·lei federal segundo a jurispruden-

cia federal.

C. Rep. arl. 59 n. III § I a), b) e ~ 2. - D. 848 de I I out. 18go,
arts. 3 e 9. Uno c).- L. 221 de 20nov. 18g+ art. 2+.-D. 3084 d
5 novo 1898, P. I, arts. 13 n. 11 aJ, 266 e 272; P. III, .arts. gg b)
e 101. - Arg. ex L. 561 de 31 dez. 18g8, art. 3 ~ Uno - J.
S. T. F. 18g6, ns. 107, III, 120 \ 18g8. n. 155. (D. O. 5 novo
18g8).

r. Constitue violação de lei e quebra da unidade do
direito a decisão expressamente contrm:ia a direito ou em
que se verifique erro notaria de direito expresso, não se con
siderando tal a sentença que, apenas julga contra o direito da
parte.

OreI. I, 4, l. - Ord. 3.75, pr.::; 2.- Oltl. r, 48,7.- L. 3 novo 768.
§ 3. -- L. IS ag. 1769,:S ~ r e 2. - D. 3084 de 5 novo I: j • P.
El, ar'ts. 99 b) e 101.
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. 2. Direito expre so é o brazileiro e tambem o estrangeiro
quando lei federal ou ajuste internacional determina sua ap
plicação.

Ord. I, 4, 1. - Ord. r, 48. 7, - Ord. 3, 75, pr. - Ord. 3,
53, 8 e 9. - L. 3 novo 1768. ~ 3. - L. 18 ag. 1769, § I. - L.
r096 de 1860. - D. 6982 de 1878, art. 7. - D. 9[7 de 189°\ art.
103. - C. Rep. art. 59, n. III § I a), art. 60 b). - D. 3084 de
r898, P. V, art. II.

§ 3. Interpretação de que não resulte negar direito derivado
ele preceito ou principio de lei federal é insufficiente motivo
para o recurso e assim tambem a apreciação erronea ou f~lsa

do caso ou da prova.

Ord. 3, 75, pr. - L. 221 de 1894. art. 24' - D. 3084 de 1898.
P. III. art. 749. - J. S. T. F. 1895, ns. 65, IOl, I07' 1896,
ns. 100, 103, 104. 109 j 1897. I1S. IrS, 12 I 126; 1898. ns. 135,
14z, 155.

Art. 4. - Vigorão as leis do extincto Imperio no que
explicita ou implicitamente não é contrario ao systema re
publicano e aos principios consagrados na Constituição de
24 de Fevereiro de 1891.

C. Rep. art. 83.

Art. 5. - São fontes do direito civil

I. de caracter obrigatorio na parte em que não tiverem
sido explicita ou implicitamente revogados nos termos do
artigo antecedente ou por leis posteriores:

a) as Ordenações Felippinas de II de Janeiro de 1603,
confirmadas em 29 de Janeiro de 1643 j

b) as leis, regimentos, alvarás, decretos e resoluções pro
mulgadas pelos reis de Portugal e pelos q uaes o Brazil se
governára até o dia 25 de Abril de 1821 ;

c) os assentos tomados na Casa ela Supplicação de Lis
hôa até a epocha da inelependencia do BraziJ, não obstante
a creação da do Rio de Janeiro e sem prejuizo dos casos
julgados contra elles de 1808 a 23 d Outubro de 1875;

d) todos os actos promulgados desde 25 de Abril de
1821 por D. Pedro de Alcantara como regente e como
imperador constitucional;

c) as leis. resolu .ões. lecretos, regulam ntos, instruc
ções, tratados, ajustes e accordo interoacionaes do Imperio
do Brazil em vig r no dia IS ele ovembro de 1889;



f) os actos, sob a fórma de decreto do governo provi
sorio da Republica, desde IS de Novembro de 1889 até
23 de Fevereiro de 1891 ;

g) a Constituição da Republica, promulgada em 24 de
Fevereiro de 1891, e as leis, resoluções, decretos, regula
mentos e instrucções federaes publicados desde essa data;

h) o direito romano justinianeo, imperial ou commum,
quando por expressa disposição de lei deva ser applicado ;

i) o direito consuetudinario ou costume não contrario
a lei expressa, conforme á boa razão e que exceda de
100 annos;

II. de caracter subsidiaria:

a) o direito romano justinianeo, conforme á boa razão
ou direitá natural, apurado pelo uso que fazem delle as
nações civilisadas e pela lição dos jurisconsultos j

b) os Estatutos dos povos cultos e especialmente os que
regem as relações juridicas na Republica dos Estados
Unidos da America, os casos de C011l11lon law e equ.ity
com relação á jurispl'Udencia e processo federaes.

§ Unico. Os assentos da Casa da Supplicação de Lisbôa
têm sómente força de lei interpretativa.

I - a), b), di. - L. 29 jan. I643 , - L. 20 out. 1823.
c) Ord. 1, 5. 5. - L. 18 ag. 1769, §§ 4, 5 e 6. - Alv. 10 maio
1808. - L. 2684 dê I 75. - D. 6142 de 1876.
e) C. Rep. art. 83. - L. 3 novo 1827. (Concilio Tricl. e Consts.
Arceb. da Bahia).
f) AnDaes do Congo Nac. Const. voi. 1, pg. 137; voI. 2, pgs. 339,
341, 369. 370, 371, 384, 414, 419, 420.
g) C. Rep. arts. 34, n. 23, e 48 n. r.
h) Ord. 3.41, 2,4, 6, 7, - Ord. 3,50. 1. - Ord. 3, 59 pr. 13, 16,
25. - Ord. 4, 59, 4· - Ord. 4, 87' - Ord. 4, 93. - Ord. 4, 96,
pr. 8. - Ord. 4, 97, I in f. - Estat. Univ. Coimbra, 28 ag. 1772,
L. 2, T. 5, C. 2, ~ 4' - Ass. 330 ele 17 novo 1791.
i) Ord. 3, 64, (Dig. fr. 32, I, IlIJ. - L. 18 ag. 1769, § 14. - Alv.
30 out. 1793. - D. 3084 de 189, P. III, art. 255 § 3.
II - a) Ord. 3. 64, pr. 1. - L. 18 ag. 1769, §'9' - Estat. ·Univ.
Coimb. L. 2, T. 2, C. 3 4.; T. 5 C. 2 §:3 3 e 4, - L. 25 jan.
1775. - L. 4 juI. 1776, L. 2, C. 2, T. 5, § 19. - Alv. 30 jan. 1802,
T. I § 3.
b) D. 848 ele r890, art. 3 7. - Dir. T. 70, pg. 354'
§ Uno - L. I ag. 1769. :3§ 4, 5, 6.
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CAPITULO II.

Das leis, sua sancção, promulgação, publicação, obrigato-

riedade e autoridade.

Art. 6. - Ninguem póde ser obrigado a fazer ou deixar
de fazer alguma cousa sinão em virtude de lei.

C. Rep. art. 72 . r.

Art. 7. - O presidente da Republica sancciona, promulga
e faz publicar as leis e resoluções do Congresso Nacional,
expedindo os decretos, instrucções e regulamentos para a
sua fiel execução.

C. Rep. art. 48 11. I.

§ Unico. Ao governo não cabe, no exerC1ClO desta attri·
buição, interpretar lei, cuja execução estiver exclusivamente
a cargo do poder judiciario.

L. 23 de 1891, art. 9 § 2. - D. 3084- de 1898. P. I, art. 274·
- A. J. 11. 70 de 7 fev. 1856. - C. C. E. 6 ab. 187+'

Art. 8. - O projecto de lei ou resolução adoptado em
ambas as Camaras será enviado ao presidente da Republica.
que, acquiescendo, o sanccionará e promulgará.

Dentro de IO dias uteis, daquelle em que receber o
projecto, o presidente da Republica poderá negar sua
sancção, si o julgar inconstitucional ou contrario aos inte
resses da Nação.

O silencio do presidente da Republica no decenc1io importa
. a san~ção.

C. Rep. art. 37 §§ I e 2.

Art. 9. - Negac:Ia a sancção e devolvido o projecto á
Camara iniciadora, ahi será submettido a uma só discussão
e a votação nominal, considerando-se approvado si obtiver
dous terços dos sulfragios presentes. Remettido então á
outra Camara, approvado pelos mesmos tramites e pela
mesma maioria, será enviado como lei ao presidente da
Republica para a. formalidade da promulgação. .

C. Rep. art. 37 '8 3.
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§ U nico. Sendo negada a sancçào e já estando encer
rado o Congresso, o presidente dará publicidade ás suas
razões.

C. Rep. art. 37 § 2, in f.

Art. 10. - A sancção e a promulgação effectuam se por
estas fÓrn:'llas:

Ia "O COllgresso Nacional decreta e eu sancciono a seguinte
lei (ou resolução)."

2 a " O Congresso Nacional decreta 'e eu promulgo a
seguinte lei (ou resolu ão)."

C. Rep. art 37 § 4, - D. 3191 de 1 99. arts. 39 e sego

Art. 11. - Tão sendo a lei promulgada dentro de 48
horas pelo presidente da Republica nos casos de sancção
presumida e de rejeição do "eto, o presidente do Senado
ou o "ice·presidente, si o primeiro não o fizer em igual
prazo, a promulgará, usando da seguinte fórmula: (( F.,
presidente (ou vice-presidente) do Senado. faço saber aos
que a presente virem, que o Congresso Nacional decreta
e promulga a seguinte lei (ou resolução).)

c. Rep. art. 38.

Art. 12. - Os actos do presidente da Republica sob a
fórma ,de decreto ou regulamento conterão tam bem a
assigl1atura do ministro respectivo e assim serão expedidos.

C. Rep. art. 49. - Lo 23 de 1 91, art. 9 pr.

Art. 13. - As leis e resoluções do poder legislativo e os
decretos do poder executivo, antes de publicados no
Dia1'io Olficial, transitarão pela secretaria da Presi
dencia da Republica, onde, recebendo o numero çorres
pondente á sua data, será registrada a ementa.

D. 2049 de 1895, art. 1.

§ r. A numel'ação das leis e resoluções do pod r legis
lativo e a dos decretos do poder exec~tivo são distinctas,
formando dU(l.s series.

§ 2. Com a promulgação da Constituição da Republica
começou nova numeração, ficando encerradas a iniciada
em 18 de Junho de 1833, alterada de I deJaneirode 1838 em
diante e finda em 14 de N ovem bro de 1889, e a do periodo



de IS de ::.l ovembro de 1889 a 23 de Fevereiro de 1891.

D. 2í j un. 1833. - Reg. I de 1 jan. 1838. - Re;. II de 2+ fev. 1838. 
D. II de _3 novo 1 9·

Art. 14. - A lei federa.l obriga em todo o territorio da
Hepublica desde o dia. que determinar e na falta desta
determinação, implici ta ou explicita,

a) 110 Districto Federal no terceiro dia depois da in
serção no Diario Official ;

b) ná séde de cada secção de justiça federal, que é a
capital do respectivo Estado, no terceiro dia depois da re
producção na folha ofticial do Estado ou de annuncio na
mesma de terem sido remettidos pelo correio os exem
plares destinados ás autoridades competentes para a sua
execução;

c) em todas as outras circul11scripções judiciarias fede
raes no terceiro dia depois da publicação feita em audieR
cia pelo su pplente do substituto do juiz seccional, ou, na
falta, findo o prazo para a obrigatoriedade na séde da
secçào. augmentado de tantos dias quantos trinta kilometros
mediarem entre ella e a séde da circumscripção ;

d) em todo o caso, findo o prazo de tres mezes COn
tados da publicação no Diario O(ficial.

~ r Os juize são obrigados a publicar a lei na pri
meira audiencia q ue se seguir ao recebimento official de
sen contexto e a fazer constar, de edital affixado e de
registro em livro especial, a data da lei, a do seu recebi
mento e publicação.

A inobser ancia deste preceito não prejudica a obriga
toriedade da lei inserida no Diario Olficial depois de
findo Oprazo legal, mas sujeita os juize:s a responsabilidade.

s 2. legisla .ão estadoal compete facilitar os meios de
dar a maior publicidade á lei. impondo aos juizes locaes
a obriga ão de publicaI-a em audiencia e ás municipali
dades a de franquear a q ualq uer pessoa, no edificio em que
funccionar o respectivo governo e no lugar por ellas de
signatlo, o conhecimento de seu contexto.

~ 3. O annuncio na folha oflicial dos Estados se fará
no' dia seguinte ao do recebimento do Diario Oflicial
em que hou ver sido publicada a lei, q l1ando sua integra
nào putlér ser reproduzida naquelle dia na mesma folha.
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D. 572 de 18go, art. I. - D. 48 d 18go, art. 13. - C. Rep.
art. 7 ~ 3. - L. 221 de 1894. arls. 3 § I. e 18, 19 e 20. - Ord.
I, 2, 10.

Apt. 15. - A lei cuja execução depender de regulamento
só depois de publicado este no Diario Official se tor
nará obrigatoria. Si, porém, apenas uma parte della de
pender de regulamento, a falta deste não prejudicará a
obrigatoriedade das demais disposições.

D. 572 cito ar!. 4. - D. 39 de J892.arl. r. ~X11. - C. C. E.
16 ag-. 1873. - A. J. 294 de 16 ag. 1873.

Apt. 16. - O governo em casos urgentes póde autor i
sal' a transmissão do texto de lei ou decreto, já inserido no
Diario O.fficial, por via telegraphica ou telephonica para
os effeitos da publicação e obrigatoriedade.

D. 572 cito art. 2.

Art. 17. - Havendo divergencia entre o autographo
sanccionado de uma lei e o texto publicado, o restabele
cimento do verdadeiro texto effectua-se mediante decreto
do poder execlltivo.

Si a divergencia fôr entre o que passou e foi approvado
pelo Congresso Nacional e o autographo sanccionado, ao
poder legislativo competirá providenciar.

§ U nico. Considerar-se-ha facto consummado tudo quanto
se praticou até o momento da publicação e correcção do
erro e só depois desta prevalecerá a lei tal qual foi ap
provada e sanccionada, assumindo assim caracter de lei
interpretativa.

Ass·o 22 de 27 ag. 16lI. - R. C. C. E. lI/23 dez. 1882. (Ord. 4'
85. pr.) - A. Imp. 6 de 22 jan. 1883.'- (Ex: D. II out. 1827.
18 ju\. 1829. 18 ag. 1832, 6 out. 1834, IS novo 1834; D. 6764'
de 1877, 9657 de 1886, 10279 de 1889, 853 de 1 92, 1692 de 1894,
2243 ele 1896. 2480 de 1897, 3257 de 1899.)
Rectificação por Aviso: Ex: A. F. 244 de 18 dez. 1850; - A.
J. 594 de 7 novo 1879.

Apt. 18. - Logo que a lei se tornar obrigatoria nin
guem se poderá excusar com a sua ignorancia, salvo· prova
de absoluta falta de communicaçàes, impedindo o conheci
mento da lei publicada.

Ord. l. 79. in f.- Arg. ex Ord. 3, 91, 1.- D. 9 set. 1747. - Ai .
10 de jun. 1755. - Reso\. 'la de 24. OUt. 1 22. - D. 572 cito 
L. 221 de 1894' arfo 24' - D. 308+ de 1898, P. III, arls· 335 e 749'
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- Ar"'. ex D. 737 de 1850, art. 186. - Cad. Civ. Chile, art. 8.
- T. Fr., Esb. art. 457; abuco, Proj. art. 2; F. Santos, Proj.
art. 2; C. Rodrigues, Proj. art. 3; Ribas, Curso de Dir. Civ.

. IV, T.3. - Dir. T. 35, pg. .

Art. 19. - Tão carece de prova a lei ou o direito es
cripto e commum. Quem all~gar, porém, direito local,
singular ou costumeiro deverá provaI-o.

Ord. 3, 53, 7, 8,9, - D. 737 de 1 50, ari. 221. - D. 3084 cito
P. III, élrt. 260.

Art. 20. - Contra as leis rigorosamente obrig::ttorias, fun
dada em motivos de ordem publica, as da moral e quaes
quer di posi ões prohibitivas ou r provadas não prevalecem
COnVelJçÕeS particular~s.

Ord. I, 58, 17' - Ord. I, 66. 29. - Ord. 4, 13, 9· - Orel. 4, 43,
in f. _. Ord. 4, 50, 2. - Alv. 15 set. 1696. - Cad. Com. art.
129 n. II. - D. 6982 de 187 arl. 2. §:s 3 e 4' - A. J. 387 de
Q ag. 1881, - L. 221 de 1894, arl. 12 §§ 4 b) e 5. - D. 3084 de
I 9 . P. V, art. 9.

f- nico. A convenção das partes sempre que não fôr
contraria ás leis particulares do commercio prevalecerá
sobre o direito civil, tratando-se de. sociedades mercantis.

Cad. Com. art. 291. - D. 3257 de 10 ab. 1899'

CAPITULO III.

Do effeito das leis.

SECÇ O r.

Quanto ao tempo.

Art. 21. - As leis não têm effeito retrQactivo, salvo as
que regulão assumpto de ordem ou de direito publico,
qual a abolição de uma instituição e o estado e a capa
idade das pessoa., r speitados o factos consummados,

isto é que produzirão todos os effeitos de que erào sus
ceptiveis.
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C. Rep. art. 11 n· 3 - R. C. C. E. 2 dez. 18 7 e 8 maio. J 88, 
Ord. M. F. 16 maio 188 . - Ass. 279 de 23 novo 1769. - Ass.
318 de 24 maio J785. - J. s. T. F. 189 ,de 9 março n. 33. (D. O.
16 ab. 18g8). - Arg. ex L. 57 de 6 out. 1835; L. -1-63 ele 2 selo
1847; L. 2040 de 2 set. I 71; L. 2684 de 23 out. 1875 ;
L. 3353 de 13 maio 18 ; n. I 1 ele 24 jarro 189 (com relação
ao divorcio de acatholicos); D. 447 de J8· jul. 189t. - Vid~ An
naes Senado Fed. 1897, vaI. I, pgs. 31:5 e 343' Anu. C~m. Dep.
J897, vaI. 2, pgs. 233 e 337,

~ I. A lei noya applica-se aos casos pendentes. salvo
declaração expressa em contrario.

Ass. 282 de 29 mar. 1770: - Ass. 289 de 5 dez. 1770. -- Ass.
290,de 5 elez. 1770. - Ass. 294 ele 9 ab. 1772. - Ass. 337 de
2J jul. 1797. - D. 917 de 2-1 out. 189q, art. 156.

~ 2. A lei meramente interpretativa é applicavel lOS

casos pendentes <;3.esde que é conhecida pelo Diario Ofli
cial ou fÓl}lla authentica.

b. 572 cito ele 18go, ari:. 3. - Ass. IgJ ele 5 jul. J710. - Ass.
337 .de 21 juI. 1797·

Apt. 22. - A lei posterior revoga a anterior, expressa
ou tacitamente, no todo ou em parte .

. Rep. an. 83. - L. 29 jan. 1 43. - L. 6 jul. J693.

§ U nic.o. Na falta de disposição particular prevalecerá a
lei geral em quanto não se achar derogada_

Alv. 29 jl1l. 1761.

Art. 23. - A lei nâo cessa pelo desuso ou costume con
trario',

Alv. 17 out. 1768. - L. 18 ag. 1769. §. 1+'

Art. 24. - Os actos juril1icos occorriJos entre a publi
cação da nova lei e o· dia em que se tornar obrigatoria
serão regidos pela lei anterior.

'Arg. ex D. 2'iill de 2-1 mar. 189U. - Nabuco, Proj. art. 4'-- F.
San los, Proj. art. 3.
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SECÇAO II.

Quanto ás pessoas e bens.

Art. 25. - O estado e a
geiros residentes no BrazJ
nação a que pertencem.

:-i 1. Pre,'alecerão as disposições estrangeiras do direito
dvil ainda que outra seja a disposiçãO de direito interna
cional privaao correspondente á regra acima estabelecida.

.!=l 2. Serão. porém, fixadas de accordo com a lei terri·
torial a natureza e qualificação da relação de direito.

~ 3. Em todo o caso nenhuma disposIção prevalecerá
contra as leis rigorosamente obrigatorias fundadas em
motivos de ordem publica, as prohibitivas e as da moral.

D. 737 de 25 novo 185o, art. 3 § r. - D. 1096 de rO set.
186o, art. I. - D. 6982 de 27 ju1. 187 , art. 2. - D. 181 de
24 jan. 1890. art. 45. - D. 3084 de r898, P. IV, art. 9
u. I ; P. V, art~. 9 e II. - A. Imp.363 de 9 ag-. r 69. - A. J.
r3 set. r go. - Notas 9 e II da ra Secç. :Y1ín. ReI. Ext. II

out. 18go. - J. S. T. F. r8g+, 3 de mar.; r895, n. ll5; r 97,
n. 90; r8g8, n. q6 de r7 ag. (D. Q. 6 out. 18g ).

Art. 26. - A falta de capacidade para contractar não
induz nullidade, provando-se que os actos verterão em
utilidade do estrangeiro.

D. 737 cito art. '3 :5 I, in f. - D. 3084 cito P. IV, art. 9 11. r·

Art. 27. - A incapacidade do fallido, sendo declaradas
mais de uma fallencia, regular-se-ha pela lei do paiz onde
tiver domicilio pessoal.

D. 917 de 2+ out. 1890, art. r03.

Art. 28. - Salvo o disposto em tratado ou aju.ste int r
nacional, vigente ao tempo da r"omulaa ão tia Constitu
ição o clireito que regula o estac1..o civil dr.. ~strangeiros

residentes no Brazil, sem ser por serviço dá ",1Id. nação, ni:t.(.
se applica aos filhos neUe nascidos.
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C. Rep. art. 83. - L. 1096 de 10 set. 1860, art. I. - J. S.
T. F. 1897, n. 198; 1898, de 29 jan. (D. O. 18 mar. 1898.)
A. Min. Est. + e 6 ag. 1862 (Relat. 1863 pg. 41 e annexo pg-.
313); Relat. 1865, Annexo - Convenções Consula1;es, pg. 148 ;
Relat. ReI. Ext. I. 95, pg. .JS.

Art. 29. - A Brazileira que casar com estrangeiro con
servará na nacionalidade, deixando portanto de seguir a
condição do marido.

C. Rep. arL 71 . I e 2 e art. 3. - (D. 1096 de 10 set. 1860,
art. 2, - D. 3509 de 6 set. 1865). - Arg. ex L. 569 de 7 jun. r89g.
(Vide Diario do Congresso, r 98, 11S. 7+, 82, 86 C r08).

Art. 30. - A lei territorial rege os bens situados no
Brazil.

R. C. C. E. I.j jan. e 20 ab. 1861. -. C. C. E. 13 jul. 186+. 
D. 6236 de 21 JUD. r876, art. 28. - D. 6982 de r87&, art. 2 § 3.

§ Unico. enhuma porção de territorio brazileiro pode.rá
estar sujeita a instituições e leis de paiz estrangeiro.

A. J. 5 de 5 jarro 1833.

Art. 31. - A successão legitima e testamentaria regula
se pela lei que rege o estado e a capacidade civil do estran
geiro, qualquer que seja a natureza dos bens, respeitadas
as leis rigorosamente obrigatorias, fundadas em motivos
de ordem publica, as prohibitivas, as que regulão a orga
nisação da propriedade territorial e as da moral.

Arg. ex C. Rep. arts. 60 h) e 61 n.. 2. - D. 855 de 8 novo
185]. - D. 6236 de 21 jun. 1876, art. 28. - D. 6982 de 1878,
art. 2. - D. 30 4 ele 18g8, P. V, art. 9. - Clausula 4il do em
prestimo de 3 jul. 1829· - J. S. T. F. I894, pg. r3j 1895, n. !IS;
I8g7. n. 90; 1898, n. 1+6, (D. O. 6out. 18g8). - Rel. M. ReI. Ext.
1895, pg. 53.

§ Unico. Ao herdeiro brazileiro é garantido o direito de
preferir que o seu quinhão seja regulado nos termos da
lei brazileira.

Arg. ex C. Rep. alto 72. - Arg. ex D. 6g82 de 1878, art. 2

§ I. - Azevedo Castro, - O Livro das Conv. Cons., nota 44.
pg. 85.

Art. 32. - Qualquer que seja o lugar do fal1ecimento e
a nacionalidade do de cujus, os bens immoveis e os moveis
que se acharem no Brazil e [orem parte da herança vaga
pertencerão á Uni~r'), salvo o disposto em tratado ou ajuste
internacional.



- r3 -

D. 855 de r851. - R. C. C. E. 20 ab. r861. - D. 6236 de 21 jun.
r876. art. 32. - L. 173 de 10 set. 1893, art. 12. - L. 221 de r894,
arto 32. - D. 3084 de 1898. P. I, art. 127· - Azev. Castro, loco cit.,
nota 48, pg. 93.

. I. A União ficará obrigada a prestar contas aos her
deiros ou credores, emquanto não prescrever o direito.

L. 628 de 17 set. 1851, art. 32. - D. 2433 de IS jun. 1859, aJ'ts.
Sr e 52. - Azev. Castro, loc cit., notas 50, 149, 150. - T. Fr., C.
art. I _59 e nota 36.

§ 2. A União, exercendo acto de soberania sobre os bens
vagos, é equiparada ao herdeiro que aceita a herança a
beneficio de inventario. .

ReI. M. R. Ext. 1895, pg. 48.

SECÇAO III.

Quanto ao lugar.

Art. 33. - A fôrma dos actos rege se pelas leis e usos do
paiz onde são celebrados.

Ord. 3. 59. r. - D. 737 de 25 novo 1850, aliso 3 § 2, 140 s 2,
151, 216 e 217. - D. 18r de 24 jan. 1890, art. 47. - D. 308.;.
de 1898, P. IV, art. 9 n. II.

Art. 34. - Será regida pela lei brazileira a fôrma dos actos
celebrados por brazileiros nos lugares onde houver agente
consular brazileiro, para que possão ter execução no Brazil.

D. 737 de 1850, art. 3 § 2 ill f. - D. 169 A de 19 jan. 1890, art.
4 § 4, - D. 3084 de 1898, P. IV, art. 9.

Art. 35. - Produzirão effeito no Brazil os actos celebrados
por Brazileiros residentes em paiz estrangeiro sob a fôrma
de instrume11fo pal:ticular, sempre que a escriptura publica
não fór da substancia do mesmo acto, devendo, porém, a
firma e a identidade de' pessoa ser attestadas pelo agente
consular brazileiro.

L. 79 de 23 ag. 1892, art. I § 2 e alt. 2.
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Apt. 36. - Desde que a l~i estabelecet fórll1as e solem
nidades particulares para um acto, não produzirá elle acção
si taes fórmas e solemnidades deixarem de ser observadas.

I

Ord. I, 66, 29. - Ord. I~ 58, 17. - L. 19 jan. 1756. - Cad.
Com. arts. 124. 628, 633.- D. 737 de 1850, art. 684, - D. 169 A
de 1890. art. 4 § 4, - L. 79 de 1892, art. 3.

Art. 37. - A substancia e os effeitos das obrigações
serão regulados p~la lei do lugar onde forem contrahidas,
salvo expressa convenção das partes contractantes.

Presumem-se, porém, contrahidas conforme a lei br.azi
leira as obrigações entre Brazileiros em paiz estrangeiro.

D. 737 de 1850, art. 5.
24 mar. 1882.

Cad. Com. art. 424' - A. F. 50 de

Art. 38. - Seguirão a lei brazileira as obrigações que
pelo seu objecto só no Brazil forem exequiveis.

Cad. Com. arfo 628. - D. 737 de 1850, art. 4, - D: 3084 de 189 ,
P. rv, art. 9· - A. F. 53 de 2 mar. 1892.

Art. 39. - Os contractos celebrados em ,paiz estrangeiro
não produzem hypotheca sobre bens situados no Brazil,
salvo o direito estabelecido nos tratados ou si forem cele-'
brados entre Brazileiros .ou estipulados em favor destes
DOS Consulados com as solemnidades e ~ondições determi
nadas na lei brazileíra.

D. 169 A. de ,1890, art. 4 § 4, - D. 370 de 1890, art. 124,

Apt. 40. - Deverão sebO legalisados. e traduzidos. quando
não exarados na lingua portugueza, os actos feitos em paiz
estrangeiro, para poderem ser exhiIDidqs em juizo ou pe
rante qualquer autoridade ou estabelecimento ofticial.

Cad. Com. art. 633. - D. 737' de 1850, arts. 140 § 2, 147, 216 e
217.- D. 9370 de 1885, arts. 47, 6)", II7'- L. 79de 192, art. 182.
- D 1205 de 1893, art. 6 n.9. - D. 2320 de 1896. - Nova.
Consolidação das leis das Alfandegas, arts. 342 e 552 § Unico. 
D. 805 de 1892, art. 12. - D. 3084 de 1~98, P. rH. art. 284'
D. 3259 de II ab. 1899,' arts. 420 a 423.

Art. 41. - A prova do acto celebrado e;1H.. paiz estran
geiro .far-se-ha pelos meios l1elle admittidos.

Arg. ex. Ord. 3, 5 I I.

. ~pt. 42. - As sentenças proferidas por tribunal estran
geIro e as arbitraes por elle homologadas, si consistirem
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em materia ci"el, serão exequiveis no Brazil, haja ou não
reciprocidade, diplomatica ou lecrislativa, com prévia ho
mologação do Supremo Tribunal Federal, salvo o estipu
lado em tratado.

§ I. a disposição deste artigo comprehendem-se as
sentenças meramente dec1aratorias, as que julgão questões
de estado das pessoas, as de partilhas e as que abrirem
fallencja ou declararem a insolyencia de pessoa domiciliada
no paiz onde forem proferidas.

. 2. As sentenças, a que ti,'er sido recusada homologação,
poderão ser exhibidas como documento nas acções que
forem propostas ante os tribunaes brazileiros e serào acei
tas pelo que em direito valerem.

~ 3. Produzirào os effeitos de cousa julgada as que con
tiverem formal e substancialmente os requisitos necessarios
á homologação, embora não hajão sido submettidas a esse
juizo.

Cod. Com. art. 725. - L. 2615 de I 75, art. 6 § 2. - D. 6g 2
de I 7, arts. I, 10, II, 12, 13, 14, 21, 22. - D. 7777 de 1 80.
- D. gT7 de 18go, arls. gI a 106 e 140. - L. 221 de 18g4, 'art.
12 § 4' - D. 30'4 de 18g8, P. V, arts. 7, 13, 14, 16. - A. J.
n. 52g de 16 ag. I 7 . '

Art. 43. - Não será homologada a sentença quando
a) não tiver as formalidades externas necessanas para

tornaI-a executoria, segundo a legislação do paiz onde foi
proferida, haja duvida sobre a authenticidade do documento
ou sobre a intelligencia da mesma sentença;

b) não houver passado em julgado;
c) não estiver devidamente legalisada:
d) não vier acompanhada de trac1ucção em vulgar por

interprete competente;
e) tiver sido proferida por juiz ou tribunal incompetente;
f) não houverem sido devidamente citadas as partes ou

nào se tiver legalmente verificado sua revelia;
g) contiver decisão contraria:
I. á soberania nacional ou á ordem publica ou ao direito

publico interno da União;
II. ás leis rigorosamente obrigatorias, fundadas em mo

tivos dé orLlem publica;
III. ás leis da moral Oll ás prohibitivas ou ás que regulão

a propriedade territorial.
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D. 6982 de I 78, arts. I e 2. - L. 221 de 1894, art. 12 § 4 b). 
D. 308+ de 189, P. V, arts. 8, 9, 10 n. 2. - Ass. 89· ele 24
abro 1640.

Art. 44. - Compete á justiça federal a execução, extra
hida a carta, a que se addicionará a sentença estrangeira
homologada, observando-se as leis, estylos e praticas que
regulão no Brazil o processo, seus diversos modos e inci
dentes.

§ I. A carta de sentença ficará equiparada ás nacionaes
da mesma natureza.

§ 2. Dar-se-ha curador ao executado revel, ausente, menor
ou interdicto e tambem ao exequente, para que a promova,
si a execução tiver sido requisitada por via diplomatica.

D.' 6982 de 1878, art. 6. - L. 221 de 1894, art. 12 § 4 d) eJ - D.
3084 de 1898, P. Y, arts. Ia, ns. 4 e 5, e II.

Art. 45. - Não será admittida producção de provas sobre
o merecimento àà questão julgada; a interpretação, porém,
da sentença e seus effeitos immediatos serão determinados
pela lei do paiz onde tal sentença foi proferida, observa
das, todavia, as dispo ições da lei brazileira no concurso
de credores.

D. 6982 de 1878, arts. 7 e 19. - L. 221 de 1894, art. 12 § 4 b)
n. 5, alinea segundo. - D. 917 de 1890, art. 101. - D. 308+ de
1898. P. V, art. II.

Disposição commum ás tres secções.

Art. 46. - Quem funda seu direito em lei estrangeira deverá
provar que ella existe e está em vigor. .

Ord.3, 59. 9· - D. 3084 de 1898, P. III. arl'. 260.

SECÇAO IV.

Quanto aos pr.azos legaes e convencionaes.

Art. 47. -- Conta-se o tempo, para os effeitos declarados
nas lei, por indicações correspondentes aos dias, meze,s, e
annos do calendario gregoriano e com, referencia á era
christã.
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L. 22 ag. 1422.-0rl1. 1, 80,7.- Ord. 2,48, pr. (Aff. 4, 1. 58; -4,65).
- L. 19set. I582(Noviss. Reeop. L. 1, T. 1, leiXIV).-Cod. Com.
art. 358.

Art. 48. - Anno regular e civil entende-se de I de Janeiro
até'3I de Dezembro.

Alv. 2 jun. 1774, § 13. - Alv. I jul. 1774· - Alv. 20 ab. 1775,
§ 32. - L. 1II4 de 1860, art. II § g. - L. 33 [3 de 1886, art.
28.- A. F. 204 de 1884'

Art. 49. - Sendo assignado termo de mez ou de anno,
o mez se entende de 30 dias e o anno se entenderá do
dia seguinte ao em que fôr assignado até outros tantos
dias daquelle mez do anno seguinte.

Ord. 3, 13, pr.

~ Unico. As expressões - anl10 e dia - significão que no
termo nào se comprebende seu ultimo dia e isto para maior
evidencia.

Pereira e Souza - Diee. jur, vb. a1tllO e dia.

Art. 50. - O dia IS é sempre reputado o melO de qual
quer mez.

Cod. Com. art. 358.

Art. 51. - Si na lei fallar-se de dia para distinguil-o da
noite, entendel:-se-ha que é o interval10 do nascimento ao
occaso do sol, salvo quando fixar de outro modo.

Ord. 3, I, 16. - Cod. Com. art. 407. - D. 16g A de 1890, art.
9 s 4' - D. 3084 de 18g8, P. III, arts. 40 e 55g.

Art. 52. - Diá continuo se conta de momento a momen
to, isto é da hora.

Ord. 3, 21 .22. - Ass. 64 de 14 jul. T633.

Art. 53. -- Os pr~zos designados por horas contar-se
hão de momento a momento e assim lambem todos aquelles
que a lei manda que comecem desde a pratica de certo
acto judicial.

L. 26[ de 3 dez. 1841, arts 73 e 74, - D. 143 de IS mar. 1842,
art. Ig. - L. 221 de 1 94, arts 56, 58, 62, 65. 68 69.-D. 3084 de
1898, p, III, art. 74,

Art. 54. - O dia do termo não se computa no mesmo
termo mas o ultimo dia será comprehendido nelle, salvo
si rôr feriado.

2
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OreI. 3, 13, I· - Cad. Com. art. 135.

Art. 55. - Quando a lei nào indica que o ten}po é o util,
entende-se que é continuo, contando-se ele uata a data, sem
desconto dos feriados.

Cad. Com. arts. 358, 407 409'

Art. 56. - Termo peremptorio corre continua e sncces
sivam~nte de dia a diá sem admittir proroga > ão ou exten
são de tempo.

Ord. 3, 20, 5, 19, 20, 21, 44-' - .. Alv. 20 out. 17f>3.

Art. 57. - O prazos sào fataes e improrogayeis, SI a
lei não dispõe o contrarío.

Alv. 25 jan. 1755. § 2. - Cad. Com. art. 441. - L. 19 de 17 juI.
1838. - D. 30 .J. de 1 g8, P. I'i, art. 216.

CAPITULO IV.

Da applicação e interpretação das leis.

Art. 58. - Não póde o JUIZ ab~ter-se de julgar coní o
fundamento de ser omissa ou obscura a lei.

Ord. 3, 64' - L. 18 ag. 1769' - A. J. 70 de 7 fev. 1856. - Cad.
Peno arts. 207 n. 4 e 210.

Art. 59. - Os juizes e tribunaes apreciarão a validade
das leis e regulamentos e deixarão de applicar aos casos
occorrentes as leis manifestamente inconstitucionaes e os
regulamentos manifestamente incompativeis com as leis ou
com a Constituição.

C. Rep. art. 59 § 1. - D. 848 de 18go, arts. 3 e 9 § Unico.- L.
221 de 1894, art. 13 10. - D. 3084 de 18g8, P. I, art. 267,

Art. 60. - Na guarda e applicação da Constituiçãb e das
leis federaes os juizes e tribunaes só intervirão em especie
e por provocação da parte, obrigando as sentenças só
mente cm relação ao caso concreto e ás partes conten
doras.

§ Unic,o. A sentença do Supremo Tribunal Federal, em
casos de recurso extraordinario, será restri ta ~l questão
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federal controvertida no recurso sem extender-se á qual
quer outra por v ntura comprehendida no julgado recorrido.

D. 848 de r890,art. 3.- L. 221 de r894' art. r3:-i II e art. 24. - D.
3084- de 189 , P. I, art.266 e P. III, art. 748. - Regim. . T. F.
art. 102. - R. C. C. E. 26 de ab. e 25 jun. 188L-.A. J. 321 de 4 jul.
1881.

Art. 61. - N a interpretação e applicação das leis dever
se·ha consultar a jurisprudencia, constituindo a praxe e
estylo le julgar, as decisões dos aresto e a pratica geral
o melhor interprete.

C. Rep. 59 ~ 2. - D. 848 de r8go, art. 361. - D. 3084 de 1898.
P. I, art. 272. - Regim. S. T. F. arl. 146. - Ass. 322 de 23
mar. 17 6. - Ass. 358 de 10 jun. r 17.

Art. 62. - A ementa da lei facilita sua intelligencia.

Ass. 282 de 29 mar. 1770.

§ I. No texto da lei se entende não haver phrase ou
palavra inutil, superflua ou sem effeito.

Ass. 2 2 de 29 mar. 1770. - Ass. 305 de 22 out. 1778.

§ 2 Si as palavras da lei são conformes com a razão
devem ser tomadas no sentido litteral e as referentes não
dão mais direito do que aquellas a que se referem.

L. 29 novo 1753, 6. - L. 6 jun. 1755, pr. - L. 18 ag. 1769. §
II. - Alv. 23 mar. 1782.

§ 3. Deve-se evitar a supersticiosa observancia da lei
que, olhando só a lettra della, destróe a sua intenção.

Ass. 345 ele 17 ag. 18II. - Ass. 358 de IQ jun. 1817.

§ 4. O que é conforme ao espirito e lettra da lei se
comprehende na sua disposição.

C. R. 21 out. 1757. - L. I ag. 1769. - \lv. 4 dez. 1769.

§ 5. Os teÃ.1.os da mesma lei devem-se entender uns pelos
outros; as palavras antecedentes e subsequentes declarão
o seu espirito.

Alv. IS fev. 1766. - Alv. 23 fev. 1771.

§ 6. Devel.11-se concordar os textos das leis de modo a
tornaI-os conforme e não contradictorios, nào sendo ad
missiv I a ontradicção ou incompatibilidade nellas.

L. 3 ag. li7u. - L. 15 d~z. 1ii"'
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§ 7. As proposições enunciativas ou incidentes da lei
não têm a mesma força que as suas decisões.

Ass. 237 de J+ jun. 17+0.

~ 8. Os casos comprehendidos na lei estão sujeitos á sua
disposição ainda que nãn os especifique, devendo-se proceder
de semelhante a semelhante e dar igual intelligencia ás
disposições connexas.

Ord. 3,25,5. - Ord. 3, 69, pr. - Ord. 3, 81, 2, in f.- Regiro. 9
maio 1654, T. 3 § 9. - Ass. 28? de 29 mar. 1770 - Arg. ex. L.
22 dez. 1761. T. 13 § r.

a mesma disp'o-

comprehende na

IS ag-.
§ 41.

323 de

)
Ass. 87 de 10 mar. 1640' - D. 16 set. 1763. - Lo
1769, ~ II· - ex L. 9 jul. 1773, § 23. - Lo 20 jun. 1774,
Alv. 20 ab. 1775, >' 64'- Alv. IS maio 1776 ~ r. - Ass.
23 mar. 1786.

9. O caso omisso na lettra da lei se
disposição quando ha razão mais forte.

C. R. 21 out. 1757. - L. 24 out. 1764 § I.

g 10. A' identidade de razão corresponde
sição de direito ..

S I I. Pelo espirito de urnas se declara o das outras, tra·
tando-se de leis analogas.

L. IS dez. 1774.

~ 12. As leis conformes no seu fim devem ter identica
execução e não podem ser entendidas de modo a produzir
lecisões differentes sobre o mesmo objecto.

Ass. 282 de 29 mar. 1770. - Alv. 23 novo r770.

. 13. Quando a lei não faz distincção, o interprete não
deve fazei-a, cumprindo el1tender geralmente' toda a lei
geral.

Ass. 286 de 5 dez. 1770. - Alv. 3 out. 1758. - Alv. 22 novo
1774, S 17· - Alv. 25 jan. 1777· - Ass. 342 de 23 jul. r8Jl.

g 14. A equidade é de direito natural e l1ão perrnitte que
alguem se locuplete com jactura alheia.

L. 9 set. 1769, f- 26. - D. 848 de 1 90, art. 3 7,

:) .15. Violentas interpretações constituem fraude ela lei.

L. 29 out. 1754. - Alv. 25 jan. 1is5.

Art. 63. - A lei ampliativa ou declarativa ele outra por
ella deve-se entender.
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Ass. 2 2 de 29 mar. 1770.

~ r. Declarar, ampliar, restringir a lei compete privati
vamente ao Congresso Nacional.

L. 4- dez. 1769. - lv. 12 maio 1769. - Alv. 25 jan. 1775. 
C. Rep. art. 34'

2. As leis que tem m vista maior commodo da Republica
se entendem extensivamente, uma vez que não fiquem maIS
onerosas ás partes.

Ass. 321 de 2 mar. 1786. - Alv. 23 fev. 1771. - Alv. IS jul.
1755 .

§ 3. Estylo não prevalece contra a lei.

Ass. 317 de 20 dez. 17 3. - L. 18 ag. 1769. q.

Art. 64. - Ao procurador geral da Republica e ao pro
curador geral do Districto Feçleral cumpre apresentar
annualmente em relatorio ao presidente da Republica as
duvidas e' difficuldades occorridas na execução das leis.

D. 1030 de 14 novo 1890. art. 167 n. 6.-L. 221 de 1894. art. 3 § 5.
- D. 3084 de 1898, P. I, art. II2 § 3. (Vide L. 18 ag. 1769, § II).

Art. 65. - Quando não se designar especie de moeda,
entender-se-ha que é a corrente, segundo a lei federal
brazileira.

Ord. 4. 21, I. - Cad. Com. art. 4-31,.alinea 2. - C. Rep. art. 34
n. 7 e ar't. 66 n. 2. - L. 4-01 de II set. I 46. - D. 487 de 1846. - D.
625 de 184-9, arts. 2 e 3.- D. 2004 de 1 57.- L. lO 3 de 1860, art.3.
-D. 3966 de I 67. art. 4-.-L. IS 7 de 1867, art. 37'- D. 4-019 de 1867'
art. 5. -D. 1817 de 1870, art. 3. -D. 4822 de I ]I. arts. 4- e 9· - D.
614.3 de I 76.- D. 354 de 1895, art. 7 e). - L. 561 de 31 dez. 189

Art. 66. - O systema metrico é O legal na parte con
cernente ás medidas lineares, de superficie, capacidade e
peso.

C. Rep. art. 39 n. 9· - D. II57 de 1862.-D. 50 9 de 1872. - D.
5169 de I 72. - D. 5320 de T873.

Art. 67. - Empregando-se as expressões seslltaria, al
queÍlre, como medidas de superficie deve-se attender,
quanto á primeira, á carta de concessão, em sua falta ao
typo marcado na legisla.ão da epocha; na falta do titulo'e
do typo legal, commum ou local, 3.0 estylo do Estado ou
Municip',,; quanto á segunda, ao costume da localidade e,
na duvida, ao typo commum do Estado ou Municipio.
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Direito costumeiro. - Mao'do Soares, - Livro das l~rras, appcn
dices II e III. - Dir. T. IS, pg. 102.

Art. 68. - Tratando-se de lei estrangeira a interpreta
ção e effeitos serão po~ ella regulados, salvo o disposto no

art. 25 § 2.

D. 69<2 de r 7 ,arl. 7. - D. 3084 de 189', P. V, art. II.



PARTE GERAL.

LIVRO UNICO.

Dos elementos dos direitos.

TITULO I.

Das Pessoas.

Art. 69. - As pessoas sào uaturaes e juridicas; adqui
rem e exercem direitos nos casos, pelo modo e fórma que
a lei determina, nisso consistindo sua capacidade civil.

Ord. I, 62, 46. - Ord. 3, 7 , pr. - D. 16 set. 1817' - C. Rep.
arls. I, 2, 3 § Uno 4, 59, 60, 64 65, 68, 99, 72 pr., s ~ 3 e 8. 
D. 848 de 1890, arls. 9 e 365.- D. rJ9 A ele 7 jan. I 90.-L. 85 de
1892, art. 37, - L. 79 de 1892. - L. I73 de 1 93. - T. de Fr.,
Esb. art. 17.

CAPITULO I.

Das pessoas naturaes.

SECÇAO r.

Disposições geraes.

Apl. 70. - \s pe'soas naturaes sào na 1Ol1aeS ou es
trangeíras; esla, quando residentes na R publi a, sào
equiparadas no exer icio e gozo dos direitos ci\ is ás na-
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cionaes, salvas as restricções expressamente autorisadas
pela Constituição.

C. Rep. arts. 72 pr. e 13 § Uno - L. 123 de 18g2. - D. 2304 de~

ISg6. - L. 55g de 18g8, art. 14'

Art. 71. - Todos são iguaes perante a lei, salvas as restric-·
ções que, para o exercicio da capacidade de direito, resul-·
tão da differença de sexo, idade, saude, estado e na
cionalidade.

A Republica não admitte privilegio de nascimento.

C. Rep, art. 72 § 2.

Art. 72. - Tinguem póde alienar sua liberdade ou fll
terar-lhe substancialmente o exercicio.

Ord. 4, 42. - C. Rep. art. 72 § r.

Art. 73. - Por motivo de crença ou [uncçáo religiosa r

nenhum cidadão brazileiro póde ser privado de seus direi
tos civis, nào 'lttribllindo a lei, nessa ordem de relações,
effeito ao estado ecclesiastico ou religioso.

C. Rep. art. 72 §§ 4, 7 e 28. - D. IIg A de r8go. - D. 181 de
18go, art. 7. - A. J. 21 ju1. 18g8, (D. O. 23 jul. 1898).- rg. ex
Lo 569 de 1 gg, art. 5 . l.

SECÇAO II.

Do principio e fim da existencia das pessoas. naturaes.

Art. 74. - A's pessoas por nascer, estejão ou nào ja
concebidas, a lei conserva seus direitos' para o tempo do
nascimento, comtanto que nasção viaveis. v,-a-d:- /176

Ord. 3, 18. 7, - Ord. 4. 65, pr, - Ord. 4, 82, 5. - Ord. 4. 7,
12. - D. lIde 18go, art. 43. - T. de Fr. C. arts. I, .136, r9g,
1015 e 1052. - Id. addit. arts'. 1 e r052.

Art. 75. - A gravidez autorisa a posse em nome do ven1:re
e a nomeação de um curador especial sempre que compe
tir á pessoa por nascer algum direito que se ha de tornar
effectivo pelo nascimento.

Ord. 3, 18, ,7.'



Apt. 76. - O nascimento e o nome das pessoas nascidas
na Republica depois de 31 de Dezembro de 1888 provão-se
pelos assentos do registro civil.

D. 98 6 de 18 ,arts. 53 e seg.-- D. 10044 de I 8.

§ Unico. Quando houver gemeos, o assentà deverá dec1a
. rar qual nascen em primeiro lugar.

D. 98 6 de 1888, art. 62.

Apt. 77. - A falta de registro_suppre-se e a sua restau
ração ou rectificação faz-se por justificaçào perante a autori
dade judiciaria com intervençào dos interessados e dó
Ministerio Publico, podendo servir de testemunhas os pais.

Ord. 56, I in f. - D. 3069 de I 63, art. 25. - D. 9886 de I 8,
art. 25. - L. 24- set. 1829:

§ Unico. As justificações produzidas, depois do decreto 11.

I1gA de 7 de Janeiro de 18go, perante aCamara: Ecc1e
siastica para o fim de supprir a certidão de baptismo,
não produzem effeito civil.

C. Rep. art. 72 § 7,

Apt. 78. - O nascimento das pessoas catholicas occorrido
no Brazil antes do l° de Janeiro de 1889 prova-se pelas
certidões de baptismo extrahidas dos livros ecc1esiasticos
e o das acatholicas pelos assentos do registro regulado
pelo decreto n. 3069 de 17 de Abril de 1863, no art. 19.

Consts. do ATceb. da Bahia. - D. 13 ju1. 1 32. _. D. 18 áe I 3 •
- D. 1004-4- de 1888.

§ Dnico. No caso de recusa do parocho, compete ao
interessado a acção de exhibi ão dos livros ecc1esiasticos.

A. J. n. I de 13 Jan. 1892.

Art. 79. - ([) nascimento que o.ccorrer em vIagem, a
bordo de navio de guerra nacional ou mercante brazileiro,
ou nos acam pamentos do exercito, em campanha, prova-se
pelo termo escripto pelo. offi ial competente no~ nav~os de
guerra, pelo capitão ou mestre' nos merca!)tes, e pelo se
cretario-do commando do exercito.

D. 9 86 de 188 , art. 67' - B. 3259 de 189 ' art. 336. - Cocl.
Com. art. 504-'

§ 1. O prJPlelro porto estrangeiro a que chegar o na-
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VIO duas copIas do termo serão entregues ao agente con
sular brazileiro, nelle residente, e, não o havendo ahi,
remettidas pelo correio ao mais visinho.

D. 3259 de ~899, arr. 339·

§ 2. O agente consular conservará no archivo uma das
copias e enYiará a outr? ao Iinisterio das Rela ões
Exteriores que remette á <J. autoridade competente para
fazeI-a registrar no cartorio do domicilio dos pais da
creança mencionada ou para o archivo publico, sendo
ignorado o domicilio.

D. 3259 de 1 99, ar€. 338.

Art. 80. - Os assentos lançados pelos agentes consu
lares brazileiros c1e\-erào ser communicados ao Ministerio
das Relações Exteli(wes e por este transmittidos á auto ~

dade competente para ordenar o lançamento, nota ou
averbação 110 resrec1.lyo livro do di~tricto do domicilio ou
residencia da pessoa a quem se referirem.

D. 98'6 de 1 o H, art. x.

Art. 81. - Para que o assento cI nascimento em palz
estrangeiro seja Gonsideraclo authenti o e produza os effei
tos juridicos do registro civil da Republica, é necessario
que tenha sido feito segundo as leis ào paiz em que
occorreu, cle\'idamente legal i 'ado pelo agente di plomatiro
ou consular [;' azilei 1'0, ou que tenha sido feito em consu
lado brazileiro de accordo com a legislação brazileira e
respectivos regulamentos.

D. 9 86 de 1 88. art, +0. - D. 3259 de 1899. art. ~07'

AI't. 82. - O registro
diplomatico ou consular
ciTeito ci vil.

de nascimentos feito por agente
e trangeiro no Braiil arec de,

Arg. ex. D. 855 de 11;51, alínea 1· - ReI. :.vIin. ReI. Ex!. 11;96,
ann. r pg. 163.

Al't. 83. A identidade de pe 'soa prova-se pelos meios
coml11uns e '.:onclue-se do sexo, idade e figura.

Alv.]rJ et. 1761.- L. 2a de 22 dez. 176], T. 2;::; 2. - D. 937t)

de ]•• 5, arls. 42 e 44, - A. Imp. n. 23 de To 85.

Art. 84. --A idade proYa-se pelo assento lo registro
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ci vil do nascimento. por qualquer melO legal e cm alguns
casos pelo aspecto da pessoa.

D. 9 6 de 1 88. - L. 24 set. 1829 - D, 773 de 1890. - Ord. 2,
54. - A. lnto n. 6 de 1892.

Art. 85. - Quando a lei para determinar a idade em
prega a expressões - legitima ou cumprida - entende-se
que o ultimo anDO deve estar perfeito ou completo.

Ord., .1, T 31 S ; T. 39 . ~ 1 e 2 ; T. 79 S 2 : T. 83 ~ I i T. 87
§ 9; T. 96 ~ 2r i T. r04 ~ 6. - D. 2409de 1896. art. 98.

Art. 86. - A usurpação de nome dá acção contra o
usurpador e bem assim a possibilidade de erro ou con
fusão no caso de nomes identicos para o fi111 de ser de
cretada a precisa alteração.

D. I 1 de I '90, art. 56 § .j. e art. gol. - -\'1"',.. ex D. 9r6 ele I go,
art. 10 S 3. - e1l. D. 3340 de l.8 7. ans. e 16.

!o( 1. O DOme falso. suppo to, trocauu ou mudado, além
da acção criminal, obriga á indemnü:ação de perdas e dam
nos em favor do prejudicado.

Coei. Pen, art. 3311 n. e arts. 379, (19 b) e 70.

~ 2. A mudança legitima de nome deve er averbada no
registro.

Arg. eK art. 25 D. 9 6 ele r . - ex. D. 916 de 18go.

Apt. 87. - O obito das pessoas prova-se pelo mesmo
modo que o nascimento.

D. 3069 ele r863, arts. 19. 3r e 4- • - D. 9 6 ele 188 , ·a1'ts. 7+,
° e 8r. - D. 3::l59 ele 1899, arts. 340 e 409'

~ 1. Os obitos occorridos antes de I de Janeiro de r889
j10elerão provar-se por certidões extrahida.s dos livros dos
Cemiterios e dos Hospitaes ele Misericordia.

D. 796 ele I 5r, <trL 24' - D. 1557 ele 1'55, art. 64' - D. 13
j u1. 1832. -- D. 1 ele rI j uI. 1838.

~. Poder,ão ser provados os dos militares pelas certi
dões dos li \'l'OS dos hospi taes fixos c ~ um bulantes.

D. 3607 de 1866, art. 4- ~ :>.

~ 3. Suppre a falta da certidão, a que e refere o
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paragrapho anterior, a declaração em fé de officio ou a pu
blicação na ordem do dia.

D. cito de 1.866.

Art. 88. - Os obitos que se derem ern batalhas e com
bates serão inscriptos no registro civil, conforme as ordens
do dia do exercito.

D. 9886 de 188 , art. 82.

Art. 89. - Os obitos que se derem em viagem a bordo
de navios de guerra nacionaes e mercantes brazileiros, e no
exercito em campanha, em territorio estrangeiro, serão com
municados aos ministerios respectivos par'a que. transmit
tidos á autoridade competente, sejão registrados no districto
do domicilio ou residencia das pessoas a quem se referirem.

D. 9886 de 1888, art. .

§ U nico. bservar-se-ha o dispostn no art. 79. § § I e 2.

D. 3259 de 1899. art. 340'

,~~r~'aA. .L~~ ~SECÇ O III.
I/~./~UL~~
~~ ;-r.; II-< ~;.---r~

I
~~~:J- 1Ik4 ~~ . Da capacidade.

h. ~'1d-:7J .
Art. 90. - A capacidade ci vil (art. 69) das pessoas na

tura~s quanto á acquisição de direitos e' ao seu exerC1ClO
soffre restricçães que tendem a fazer prevalecer pnnclplO
de ordem publica ou á proteger e garantir o exerClClO
des a capacidade e os direitos de terceiros.

C. Rep., arts. 13'>i U:U. e 23. - Ord. I, 62. 7 e 30. - Ord. r,88.
29·-0rel. I, 9. 8. - Orel 4-, 6r .-Ord. -I. a.-Ord. 4, ro2.-L. 57
ele 1835: - L. 2 de 29 maio I 37, - D 834- ele r851, arl . 32
,:; 6, e 35. - D. 181 de 18go, arts. 58 e 60. - D. 84-7 d 1,890. art.
232. - D. 917 de 1890, art 6.

Art. 91. - São incapaze
I absolutamel..:
a) as pessoas por nascer
b) os impuberes;

r~ A1' r~,eyn. c) 'os alienados ou loucos;

~f1·ht1,~.
L.~~u~~-t..

V' ,- I
~,;'J,.;.I'lJJ.,~~,
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()~~
J.o.....,;:;,~/_~

se~~u4"j-'IMMJ.
~~.,,' tiJ::1 ~-_ .. l:ll

ppesumem ; »-I" ~ I nt~ M-

i) os que não gozão <;le consideração civil. A-tu.~;
~4--:,..-./i.

I a). Ord. 3, 1 ,7' - b). Ord 3, 41 , 8. - Ord. 4, 8o. pr. - Orei. ~i; ~~
4, 1, pr. - Ord. 4, 83, r. - Orei. 4, J02. - Ord 4, 1°4, 6. - e). ,(J~ t~--á;
Ord. 4,103. - Orei. 4, 8J, pr., J, 2. - dI' Ord. 4, 8r, 5. - A. F. ~~a.-u.
37 de r863. - A. J. 4 ab. r896. - e). Ord. 1, 62, 38. - Ord. I, }} ·t.;rfh
go pr· - D. 2433 ele 1859, arts. 20 e seg. n.~ 1/':: /
II. a) Ord. 3, 41. 8. - O rel. 4, 81. - b), e). D. 181 de 18go, arts. 'j
56 ~§ 2 e 3, 58, 60 e 94' - D. 498 de 18go, (Ord. 4. 95, I 2). -
D. r334 de I g3, art. r6, (Ord. 4, 48. 2).-D. 9738 de 18.87, art. 5.-
D. g370 ae r8 5. arts. 49. 67. 6 e 8.- D. 2304 de 18g6, art. 5.-
Ord. 4, 61, g. - Ord. 4, 102, 3. - Ord. 3, 47, - Ord. 4, 8 , 19·
- Cod. Com. art. 27. - D. 737 de 185o. art. 593. - Ass. 332 de
17gI. - d), e). :D. 1 I ele 18go. arts.5 e 91. - f). Ord. 4, 103, 6,
7, 8. - g). D. 917 de roo, arts. 17 .. 2, 3, 4 e 18.-11). Ord. 4, !lI,

2. - i). ex. Ord. 4, go, I·

d) os surdo-mudos que não souberem expnlDlr-se por
escripto ou quando o defeito physico, importando demen
cia, priva-os da consciencia dos motivos, consequencia ~

moralidade de seus actos e da faculdade de agir segundo
coucepção uormal ;

e) os ausentes, declarados taes em juizo;
II relativamente:
a) os menores puberes ;
b) as mulheres casadas;
c) os menores casados;
d) as mulheres divorciadas e a::i L um uarrenanas ;
e) os sexagenarios,;
f) os prodigos ;
g) os fallidos;
h) os loucos nos intervalJos lu,cidos, -que aliás não

Art. 92. - A lei protege os incapazes,
a) supprindo-lhes pela representação a incapacidade;
b) attribuindo a alguns delles determinados beneficios ;
c) prohibinsIo, restringindo ou sujeitando a formalidades

especia(;:,; a disposição dos bens ;
d) recebendo em deposito nos cofr«::s publicas os bens

elos orphãos, das pessoas a elles equiparad~s e dos ausentes;
e) sujeitando a prisão os tutores e curadores e a fiança

os escrivães dos orphãos.
§ Unico. Os indios ou selvicolas são equiparados aos

orphãos. ------
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a). Ord. 3, 41. Ord. 4, 102. - Ord. +. 103. - Alv. 3I.ian.
1775. ~ 7. - D. 181 de I 90, arts 56 e 9+, - D. 4-51 TI de [::19'"
arl. 4-5. - L. 3229 ele 18 +, art. 7. - D. 9581 de I 86. - D. 917 de
I 90. - D. 24-33 .de I 59· -D. 3271 de _ maio 1899. - b). Ord. 3. 4-1.
- Ord. 3, 42. - Ord. 4, 61. - Orei. 4. 50. 2. - Ass .. 332 de 1791. 
Cod. Com. an. 27· - D. 737 de I 50, art. 579. s 4- n. I. art..
593. - n. 720 de 18go, art. 43. - D. 8+' de 1890, ans. 303 e 304.
D.30 4- de 189 . P. III. art 604]-11.- e). Ord. 1,88 25, 26 e 29 
L. 22 sel. 1828'. art. 9 - D. 834 de I SI, art. 32 ~ 8. - D. 181 de
11'190, arts. 59. 60 e 9 . - D. 370 de 1,'9°, arl. II~ b). - di· Ord. 1,8"
31 e sego - D. 231 de I 41, art. 6 !'i 4- - Inslruc. n. SI de IRI2.
- D. 2433 de 1'59, art. H' - D. 271 de l899' - D. 2846 de r 98.
elo Ord. I, 89, I. - Ord. 4, 102,9, - D. 657 ele 1849, - L. 221 de
1894, arl, 14 - D. 9420 de 1 85, arls 290 e sego - R. C. '. E. (,
mar. 1 50.
f;§ Uno - L. 27 vllt. 1 31, art. 4' - D. 143 de 1 42, art. 5.

APt. 93. - As pessoas sào maiores ou menorêS. Aos 21

aIluos completos termina a 111 noridade e se é habilitadCl
para todos os actos da "ida civil.

§ 1. Os exposto_s são havidos por' maiores logo aos 20

annos compfetos.
§ 2. Não se considerào orphãos os menores que t'm

pai, ainda que não tenham màe; considerão-se, porém,
taes os filhos de pai incognito, embora tenhão a mãe \'i va.

§ 3. Filhoi milias é aquelle que está sob o palrio poder
emquanto nào completa 21 annos.

L. 31·OUt. 11S3I. - A. J. 16 de r856. - Alv. 3r jarro 1775, S 8. 
L. 35 de r 92, art. 16 b). - T. ele FI. C. arts. 8 e ~. (Not.
ao art: 9)' - C. Rep., art. 70, pr.-Ass. 73 de 24 maio 1635.- Ol'd.
I, 88, 19, 27· - A. J. 70 de 18,16. - .A. ]. 312 ele 1859. - Ord.
4, r, 3. - D. I I de 1 90, art. ~.I' - D. 200A de 8 fey. IR o,
alt. 5 n. II.

Art. 94. - A administração da pessoa e bens dos me
nores inrum be aos pais e a tutores e curadores, conforme
estão ou não. sob o patrio poder.

OreI. 4, 7, 7· - Ord. -I, 102. - Ore!. 4, 104, 6. - D. IRI de 1890,
arl. 94'

Art. 95. - O menor de 14 annos c a menor de 12 sfio
activa e passivamenL representados por seus pais ou lu
tores.

Ord. 3. 21) I. - Orei. 3, .11 8. - lrd. 3, 63, 5. - D. 308.1 ele
J8c)R, P. UT, arl. 2.

Art. 96. - Depois dessa idade os 111 nor s consirlerào-se
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puberes e tem inleryenc;ão propria, assistidos por seus pais
ou tutore.

Compete-lhes a facção testamentaria maiS ou menos com
pleta, conforme áo ou não filhosfamilias.

Ord. cits.-Ord'4, I,pr.-Ord'4,83,I.-D.3o-lde198,P.
III, art. +. '

Art. 97. - Antes de terminada a menoridade é licito ao
menor nüo filbofamilias requerer provisão judicial de sup
plemento ele edaele si tiver chega lo a 20 annos, semlo
varão, e a 18 'endo do outro sexo, entendendo-se que tem
chegado a essa idade o que tem 19 ou 17 annos, perfeitos
e cumprido, confOrme o sexo.

Ord. 3, 42, pr. - Ord. 4, 3r, '. - Ord. 4, 39, r, 2. - Onl. 4,
í9. 2. - Ord. 4, 87, 9· - Ord. 4-, ,3, r· - Ord. 4, 96, 21. 

Dir. T. 12, pg. 69+; T. 13, p~. 5+1; T. r6 p". 271 : T. 50. pg-. 8+.

Art. 98. - A' conce 'são da provisão de,-erào preceder
diligencias jucliciaes e informa ões sobre a capacidade do
menor para reger seus bens.

L. 22 sct. r '2 . <,.rL 2 ,.; 4,

Art. 99. - 01 lida a provisão, não lhe é permittido, sem
autorisação judicial, alienar bens de raiz ou hYPolhecal-o.,

. sah'o sendo commerciante.-
Ore1. 1. • '28..- Ord. 3, 42, 1. 2. - L. 22 Set. 182 , arl '2 ~ 4-'
- Cod. Com. m:t. :16. - D. 169 .\ de r 90, art. '2 ~ 5.

Art. 100. - O menor de 21

do ele accordo com a lei,
seus bens e administral-o .

?-nnos e maior de I l casan
fica habilitado para rec bel'

Ord. r, 8 , 27. - D. r r de J 90, arl. J . - T. Fr. C. art. 1'.,
~ 1. Si ao casamento nào precedeu consentimento de

quem de Jireito ou autorisaçào judicial e foi d s\'antajo o,
poder-se-ha r· cusar-lhe ~ e1'ltrega e administração elos bens
até chegar á idade de 20 annos.

Orei. I, 8 , J9. - T. de Fr. '. art. J9'

2. Do mesmo modo se proceuerá com éJ.quel1e que casar
Com alguma orphà, omilliLlo o consentil11 nto ue qu m ele
direito ou sem autori5açào judiei a1, sal vo si j ustifif'ar C;) pa
cidade para r<'gel' o~ btns, pr bielade e boa eOIH1'u ta.
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OreI. ,r, 88, r9. - L. 22 set. r828, art. 2 § 4' - D. r43 de
1842. - T. de Fr. C. art. 20.

§ 3. Em qualquer hypothese só depois dos 20 annos o
menor casado será havido por maior, dependendo ntre
tanto de licença judicial a venda de bens de raiz ou a
hypotheca si um dos conjuges fêr menor de 21 annos.

Ord. I, 88, 28. - Ord. 3, 42, 4, - D. 1334 de r 93, art. r6. - T.
de Fr. C. art. 2r nota.

§ 4. A dissolução do casamento antes da maioridade não
alterará a condição juridica do menor havido por maior.

Arg. ex legislação cito

Art. 101. - Si alguma cousa foi promettida, dada ou
deixada em contracto GU testamento ou por outro qual
quer titulo, a algum menOT para hayer quando fosse maior.
nem o supplemento de idade nem o casamentó produzirá
effeito com relação a essa clausula, sendo necessario que
o menor complete 21 annos.

Ord. 3, 42, 5. - L. 3r out. 1831.

Art. 102. - Salvos os casos expressos em lei, o em
prestimo de dinheiro a filhofamilias de q'ualquer sexo não
dá acçào contra elles, ainda depois de maiores nem contra
os pais e os fiadores do contracto

Ord. 4. 50. 2, 3, .j.. - 31· 31 Ollt. 1831. - D. 200 A. de r8go. - T.
de Fr. C. art. 484'

Art. 103. - Os loucos de todo o genero são equipa
rados aos m 'ores e representados pelos curadores. Sua
incapacidade nào data da senten.ça de interdicção 'mas do
momento em que começou a enfermidade e suspende-se
l1'os intervallos lucidos, que aliás não se presumem.

Ord. 4, 81, r. - L. 3229 de r884, art. 9.

Art. 104. - A surdo-mudez não é, em todos os casos,
equiparada á demencia e para produzir a incapacidade
deverá ser tal que elimine o discernimento ou que o de
feito nào tenha sido supprido por instrucção propria que
habilite a exprimir consentimento inequivoco.

Ord. 4, 81, 5. - A. F. 37 de 1863. - Cad. Peno ·art. 2~ • 7,
I

Art. 105. - A incapacidade do prodigo começa a exis
tir depois da publicação da interdicção por decreto judi-
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ciai; caracLerisa-se pelo desordenado actual dos gastos e
destruiçào da fazenda e só affecta os actos que entendem
com o dir~ito -de propnedade.

Ol'd, "h 103, 6 e 7, - Ord. 4. 107.

Art. 106. - A incapacidade da mulher casada é lufJ.

dos [feitos uo casamento valido; desde a celebração
deste começa a '"epresentação do marido, salvo o disposto
em contracto ante-nupcial.

D. lSJ. de 1890, art. 56. - Ord. 4, 46, pr.

§ r. Esta incapaciuade suspende-se na constancia do
matrimonio nos casos determinados em lei, póde ser
supprida judicialmente, ce. sa ]Jelo divúrcio, ainda que haja
recon cil i<fçào.

Ord. I, go - Ord. 3 47, 5. - Ord. 4, 46, pr. - Ord. 4. 47, pr.
5. - Ord. 4, 48, 2. - Ord. 4, 66. - Ord. 4 103, I, 2, 3. - D.
g370 de 1885, arls. 67 e 68. - D. 9738 de 1887, art. 5. - D. 498
d 1890. - D. 585 de 1 go. - D. 181 de I go, art. 8g. - D. 2304
de 1896. art. 5 S I b).

§ 2. A mulher divorciada. si não for o conjuge innocente,
continuará privada da administração do dote, havendo
filhos.

D. 181 de 1890, art. gl.

Art. 107. - A mulher maior de 50 annos fica inhibida
de celebrar pacto ante-nupcial estabelecendo outro regi
men de bens que não seja o dotaI, absolutamente exclu
sivo de commuphão.

Esta disposição é extensiva ao maiÇlr de 60 annos.

D. 181 de 1890, arts. 58 e 59'-- Ord..~, 105. - L. 9 set. 1769,. 29.

Art. 108. - A incapacidad,e do fallido, do concordata
rio e do induciado regula-, e pela legislação cOl11mercial,
::iel1do restricta aos casos nella indicados.

D. g17 de 1890.

Art. 109. - Desapparecendo q ualquer pessoa de seu
domicilio ou residencia scm. saber-se si é morta ou vi"a,
ficanuo os bens desamparados, por não haver quem delles
euitle, con idera-se ausente para

a) s dar curador provisorio aos IJClb elllquanto se pre
sume -star viva;

3



D. 34-33 de
D. 2800 de

mar E; terra
receber du
acomp anhar
natural ou

b) se dar curador definitivo ou successão provisoria,
quando se presume sua morte;

c) se deferir a successão definitiva com a propriedade
resoluvel.

Onl. I, 62, 38. - Ord. I, 90, pr. - Ord. 'I. 79· - D. 24.33 de
1859, arts. 21, 22 e 47, - L. IS novo 1827. - L. 628 de 1851, n.rl.
32. - D. 2708 de 1860 art. 4, - D. 5581 d.e 1874, art. 8. - n. 2800
de 1898. art. 9 - D. 32F de 1899. - T. a.. ". C. alto 338,(uob).

Art. 110. - Presume-se a morte do au:;;ente
a) si, tendo partido em algum navio de um porto com

destino certo para outro, não ha noticia ele sua "hegada
a esse porlo ou a algum outro nem das pessoa' que nelle
forào, dentro de dous annos nas viagens mais dilatadas,
devendo-se enlão reputar perdido o navio e falleeido o que
nelle partio ;

b) si a ausencia excede de 4 annos, a contar da data
das ultimas noticias, i1ão tendo deixado procura(lor;

c) si a ausencia excede de 10 annos, a contar da data
das ultimas noli ias, tenha ou não deixado procurador. r:a4{?;

Ord. I, 62, 38. - L. IS novo I/h? - D. 24-33 de I85g, art. 4-7-

I. Findo o prazo de 30 annos contados cla data em
q ue se presume a morte do ausente, a successão torna-se
definitiva com a propriedade resol uvel.

Arg. ex. Ord. 4-, 79. - L. 628 de 1851, art. 32.
185g, arts. 47 e 57' - D. 5581 de 1 74-. art. !lo
18g8, art. 9. - T. de Fr. C. art. 338, (notn.).

. § 2. Presume-se fallecido o official milita~' de
que, tendo desapparecido, houver deixad o de
rante um semestre seus vencimentos. si :l isso
justificação de ser voz publica ter fallecido
violentamente.

Os effeitos desta presumpção limitão-se aos ..:asos ex
pressos em lei.

L. 282 de 18g5. - D. 308+ de I8g8, P. V, art. 152.

Art. 111. - Compete a representação do ausente ao
curador nomeado, simples ou dativo, e ao curador defini
tivo ou successor provisorio, 'observando-se nas liquidações
cOl1ll11erciaes o que dispuzer a respectiva legislação e sem
o.rejuizo de tratado, ajuste ou convenção internacional.

D. 24.33 de I85g, aTls. 20, 21. 22 e 78 - D. 3271 de 1899.' -
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D. 855 de 1851. - Cod. Com. arts. 309 e 3"10. - D. 3084- de
I 9 ' p, V, arts. 155 e sego

Art 112. - Do gozo de consideração civil depende nos
casos declarados cm lei a acquisição e exercicio de direi
tos ou funcçães; quem a possue póde ser dispensado de
dar garantias á sua gestão.

Ord. I, 1>8, 19. - rd. 4-, 90. 1. - Ord. 4-, 102, 5, 7, 10. - Ord.
4-. 103, 1. - Ôrrl. 4-' 63. - L. 20 jUI1. 1774. 8S 8 e sego - D.
2433 de I859r rt. 20. - D. 2474- de I 97. art. 5. - D. 3084 de
I 9 , P. III, art. 318. - Cod. Com ar~s. 6, 39 11. ln, e 68. 
T. de FI". . ar!. 1020.

SECÇAO IV.

Da restituição in integrum e do beneficio de exoneração.

Art. 113. - O beneficio de restituição é extraordinario
e concedido aos menores, aos loucos e aos prodigos, para
poderem rescindir os actos extraj udiciaes e judiciaes, em
que forem lezos durante o te:llpo da menoridade ou da in
terdicção, nos casos e pela [órn.a que determina a lei em
falta de remedia ordinario.

Ord. I, 88, 28. - Ord. 3, 4-1. pr. 7· - Ord. 3, 42, 4, - Ord. 4,
61,7· - Ord. 4, 79, 2. - Orel. 4, 96, _1. - Ass. 306 de 30 ag. 1779·
- D. "13..18 de 1890, arts. 303 e 304-. - D. II57 de 1892, art. 2. 

D. 3084- de 18g8, P. III. arts. 103, 10+, 106, 604- h), 605 e), 684-
e 842 b). - T. de FI". C. art. 12.' .

§ .J. O damno e a lezão são seus fundamentos.

Ass. 306 de 36 a6". 1779. - D. 3084 de I8g8, P. III, art. IOg.

§ 2. O supplemento de dade e o casamento depois dos
20 annos equivalem á maioridade.

D. 3084- de I8g8, P. III, art. 107.

§ 3. A restituição póde ser requerida durante o tempo
da incapacidade ou dentro de 4 annos depois de teL' ces
sado ou ainda mais tarde, si por legitimo impedimento o
beneficiado ficar privado de requereI· a.

Ord. 3,41,6. - OI'd. 3, 4-2, 2, 3, 4- - D. 3084- de I 9, P. III.
art. 107.
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Art. 114. - Não e dá restituição ao menor, herdeiro do
devedor, para invocar a excepção IlOn n,nmeratce pecuJlire.

Ord. 4-, 51, 3.

Art. 115. - O beneficio de restituição em favor de um
dos conjuges aproveita ao outro, ainda que maior ao tem
po em que foi praticado o acto contra o qual se concede
a restituição.

Ord. 3, 4-2, -I, - D. 308~ de 189 • P. III, art. 110 ).

Art. 116. - restituição é concedida
a) ao menor contra o tutor, curador ou JUlZ para haver

emenda do damno que lhe foi causado por culpa de qual
quer delles ;

b) ao menor, embora filhofamilias, contra a aceitação de
herança.

Ord. 3, 41, 3. - Ord. +, - 7, 3.

Art. 117. - A restituição concedida ao menor aproveI
ta ao maior na cousa individua que não se póde partir.

Ord. 3, 80, 3. - D. 3084 de 18g8, P. III, art. 6g3.

Art. 118. - A restituição faz tornar tudo ao estado em
que estava antes da sentença.

Ord.3 +1, pr.

Art. 119. - Aos que se achão ausentes por motivo de
serviço publico concede-se o beneficio de restituição;
gozão delle

a) os ausentes no exercito em tempo de guerra, que por
tal motivo não podem comparecer no lugar para onde
são citados ;

b) os ausentes em embaixadas, legações e com missões
extraordinarias e temporarias de qualquer natureza que
seja, cuja duração póde ser 'e qualquer modo definida.

Alv. 21 aut. 18II, § 3. - D. 3084 de 18g8, P. III, art. !Io. 
T. de Fr. C. arts. 36 e 37'

Art. 120. - O beneficio de exoneração ou do Velleiano
é concedido ás muU1eres para que não sejão prejudicadas
contrahindo fianças ou tomando a si obrigações alheias.

Ord. 4, 61. - D. 308+ de 18g8, P. III, art. 620.

§ I. A renuncia de tal beneficio só lhes é pennittida
para o exercicio da tutela ou curatela de seus netos ou
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de seus filhos, quando não têm sobre elles o patrio poder~

Ord. 4, 61, 9· - Ord. 4, [02. - D. 181 de 1890, arts. 18 e 94,

~ 2. Nào ozão deste beneficio quando são commerciantes
e nos casos expressos em lei.

Cod. Com. art. 27. - Ord. 4, 61. - D. 3084- de r898, P. III,
art. 620.

SECÇ O V.

Da família.

Art. 121. - Familia é o complexo de pessoas de um e
outro sexo que a lei considera parentes; tratando-se, porém,
de certo agrupamento de pessoas, é a reunião das que
habitão na mesma casa com economia commun sob o poder,
autoridade oti protecção de uma que é o chefe.

Ord. 4-, 105, 5. - Ass. 298 de 9 ab. 1772. - D. 181 de 1890, art.
56. - D. 797 de I SI. - D. 4-013 de 1867, art. 8. - D. 659 de
1890, art. 5. - D. 5881 de 1875. art. 122 ~ r. - D. 9697 de
r8 7, art. 26. - D. 6 ele 1891. - D. 52 de 1890, art. 5, R I, 2.
- D. 680 ele 1891, ar!. 2 11. I. -D. 12r8 de 1893. - D. 1684
de I 94-, art. I. - D. r95I de I 95, art. I r. - L. 322 de
r895. art. 4- n. 1. - L 221 de 1894-, art. 74- §. 2. - D. 737 de
r 50, art. 529, § II. - D. 84-8 de 1890, art. 269 h).

Art. 122. - O parentesco é
a) legitimo e na.tural, por consanguinidade ou cognação ;
b) ci,vil ou or ado ão
c) por affinidad.e.

Orei. r, 4 • 29 - Ord. I. 79, +5. - Ord. 3, 9, 2. - Ord. 3, 2r,
ro. - Ord. 3, 24-. pr. - Ass. 298 de 9 ah. 1772. - Alv. 17 jun.
1809. ~s e 9' - Cúd. Com. art. 6 do T. uno - D. 737 de
I 50. al·t. 86 ~ 3. - L. 22 sel. 18_ . - D. 3900 de 1867, art. IS
~ 10. - D. 5581 ue 1874, arts. 5 e 22.- D. 684-1 de 1878. - D.
rR [ ele 1890, a::t. 7 ~ 1 e art. . - D. 917 de r 90, art. 30. 
D. 596 ele 1 90, art. 7. - D. +8 ele r 90, art. 5 ~ uno e art.
r33. - D. 1030 de 18go. art. +7, - D. 370 de 11l9D; arls. 172
e 1 3. - D. +81 de 1 90' - L. '1+9 de I 93. art. 4. - D.
24°9 cip. 1!'lgfí, fll-(q. "0 (' 21. - L. '5 de 1 92, art. + n. 9 e aI t.
q. - D. -+64- el 1897, art. 23. - D. 30 4 ele I 9 , P. I, arl.
15+; P. rI. arts. 62 e 158; P. III, arts. 56, 179 e), 3r6, 317, 780 j)

78r
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Art. 123. - O parentesco distingue-se por linhas e con
ta-se por gráos.

§ I. Linha é a série dos parentes que ou procedem
uns dos outros ou de um tronco commum ; e assim é recta
ou collateral, transversal e obliqua, podendo esta ser igual
ou desigual, aquella ascendente ou descendente.

§ 2. Gráo é cada uma das gerações de que se compõe
a linha.

§ 3. a linha recta ascendente ou descendente cantão-se
tantos gráos quantas as gerações, havendo tantos gráos
quantas as pessoas menos uma.

§ 4. a linha collateral cantão-se os gráos ou por direito
romano ou por direito canonico.

§,5. O direito canonico conta só por um lado, attendendo
á linha mais longa, e fixa como relação de parentesco o
gráo que fica mais distante do tronco; o direito rqmano
cunta todas as gerações ou gráos. subindo por uma das
linhas até o tronco e descen'do pela outra e assim não re
conhece primeiro gráo transversal.

§ 6. Quando a lei não determina que se conte por direito
canonico, prevalece a contagem segundo o direito romano.

Ord. 2,26,28,29, - Ord. 3.21,10. - Orel. 4, IS, pr. - Orel. 4, 36, 4.
- Ord. 4. 96, pr. - Ord. 4-. 100, pr .. 2. 15. - Ass. 298 ele 9
ab. 1772. - D. 181 ele 1890. - D. 3084- de 1898, P. I, arls. 154
e outros. - D. 3271 ele 1899, art. 2 § 1. - Dig. fr. 10 § 10, L.
38, T. 10. - Dig. fr. I § I, L. 38, T. 10. - Inst. 'lo 6. 
Monte. Dir. Eccl. §§ 958 e 959.

Art. 124. - São parentes consanguineos os de um e outro
sexo que procedem de um tronco commum e por aftinidade
os parentes consanguineos de um dos conjuges em relação
ao outro.

Affiniuade, ainda quando illicita, tem effeitos juridicos.

D. I8r de 1890, art. 7 ~ 1.

Art. 125. - O parentesco é simples ou duplicado.

D. 181 de 1890, arts. 46 e 58 § 3.

§ Unico. Parentesco duplicado se estabelece
a) quando a procreação resulta de duas pessoas parentes,

ou
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c) si uma pessoa tem filhos de duas outras parentes
entre si ;

d) si duas pessoas parentes entre si têm tilhos com duas
outras igualmente parentes entre si, isto é, si um{l pessoa
parente de outra tem filhos de uma terceira por sua vez
parente de uma quarta com quem a segunda tem filhos.

D. ISI de I8go, arls. 46 e 5s § 3. - Mackeldey. D. R. l5 I3g.
- Monle, Dir. Eccl. § g5g.

Art. 126. - O parentesco por consanguinidade é legitimo
si derÍva de casamento ,alido ou utativo; natural si
procede por uma ou mais geraçõe~ fóra do casamento.

D. 181 de I8go, arts. 7. 56 e 75.

§ Unico. Os parentes collateraes são paternos ou maternos.

D. 181 de I8go , art 7 § I.

Art. 127. - Filhos legitimos são os concebidos do mari
do na constancia de casamento valido ou utativo e os
legitimados por s\lbsequente casamento, si, ao tempo da
concepçào, anterior casamento valido já estava dissolvido.

D. 181 de 18go, arts. 7 :§ 2, 56 e 70'

Art. 128. - Os filhos illegitimos são
I. simplesmente naturaes e
II. espurios; estes são
a) aclulterinos e
b) incestuosos.
~ I. São simplesmente naturaes
a) si procedem de pessoas sem impedimento algum civil

para casar-se ou
b) si forão concebidos de ois de ter passado em julgado

sentença de. divorcio, dissolvendo a sociedade conjugal do
pai ou da màe ;

c) os nasciuos no Brazil de clerigo, secular ou religioso,
ou de religiosa, salvo causa que os torne adultermos ou
incestuosos.

§ 2. São adulterinos si procedem de pessoas entre as
quaes havia ill'pedimento de casamento anterior valido, salvo
si ao tempo da concepção já tivesse passado em julgado
sentença de divorcio.

§ 3. São incestuosos si procedem de pessoas ligadas por
parentesco tal que prohibisse o casamento.
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Ord. 4. 92, pr. - Ord. 4, 93. - D. lSl de r 90, arts. 7, 8 e 92.
- D. 847 de I 90, arts. 279 a 281. - D. I19 A de 7 jan.
18go. - C. Rep. art. 72-§ 28. - L. 7· jan. r750, pr. - Dir. T. 3
pg. 257; T. 70, pg. 18r.

Art. 129. - Filhos reconhecidos são os ilIegitimos, cujo
pai espontanea, expressa e authenticamente declara-se tal

a) em escriptura publica de notas, -ainda que essa decla
ração seja incidente ou accessoria, ou

'<j. b) em confissão espontanea ou
" ~ c) no registro civil, senào o assento do nascimento assi

~gnado por elIe ou por procurador especial ou por terceiro
~a seu rogo, por não poder ou não saber assignar, com
~duas testemunhas, ou
~ d) em qualqi.ler docullil.ento authentico porelle offerecido, ou

e) em testamento} ainda que nuncupativo ..

L. 463 de 1847, - D. 18r de r890, art. 7 § 1 alínea 2. - D.
9886 de 1888, art. 6r. - D. 3069 de 1853, art. 45 n. 5.

Art. 130. - Depois do decimo gráo por direito romano
cessa para os effeitos civis o parentesco collateral.

Ord. 4, 94' - Ass. 319 de r6 fev. 1786.

Art. 131. - A aftinidade licita ou illicita sámente é con
siderada nas relações de direito civil quanto a ascenden tes
e descendentes.

D. 181 de 1890, alto 7 § 1 e art.

SECÇAü VI.

Do domicilio e da ~esidencia.

Art. 132. - Domicilio é o lugar em que alguem tem
fixado sua residencia. Da tençào e vontade de permanecer
no lugar resulta o domicilio.

Ord. 2, 56, r. - D. 7981 ele 1881, art. 31. - D. 3084 le 1898,
P. III, art. 20. - J. S. T. F. 1896, IlS. 39 e ·12,

Art. 133. - Residencia ou habitação é o lugar m que al
guem se acha habitualmente, ainda que sem tençào de nelle
permanecer sempre.

.\rg. ex Orno 2 5ó. r. - J. S. T. F. 1896. n. 7, app nel.
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Art. 134. - Basta o animo de não mudar de lomicilio
para consen aI-o. Só o facto unido á intenção póde dirimir
esta presumpção.

Ord. 2, 56, 2.

Art. 135. - O domicilio é voluntario ou necessario;
aquelle deriva do direito que qualquer tem de entrar no
territorio nacional ou delle sahir com sua fortuna e bens,
quando e como lhe convier; o necessario deriva de dispo
sição de lei. resultando em regra de residencia obrigatoria.

C. Rep. art. 72, 10. - D. 181 de I 90, aI't. 21 § 2.

Apt. 136. - Perde-se o domicilio voluntario pelo facto
de mudança para outro lugar com tenção de ahi morar e
pela acquisição de domicilio necessario.

Ord. 2. 56, I.

Apt. 137. - a constancia do casamento e do patrio
poder a mulher tem por domicilio O conjugal ou do ma
rido. e os filhos o do pai e na falta deste o da mãe.
~ o caso de divorcio o domicilio dos filhos é o do con

juge em cuja posse ficarem.

D. 181 ele I 90. arts. 56• .;" 3, 82, ~ 3, 95 a 9 .

Apt. 138. - Escolhendo e um domicilio especial para o
exercicio de certos direitos e preenchimento de certas
obrigações, esse será o domicilio eleito e depende de sub
missão de vontade expressa ou tacita.

. Ord. 3, II, I, 3. - D. 737 de 1850, art. 62. - D. 308+ de 189 , P.
III, alt. 23.

Apt. 139. - O credor hypüthecari , além do domicilio
proprio, poderá designar outro onde seja notificado e esse
denomina-se domicilio inscri'p~.

L. 1_37 ele 16+, art. 9;:-; 2+. - D. 169 A ele 1.g0. ali. g. L. 
D. 370 ele 18go, arts. J96. alillea. c 26r.

Apt. 140. - Considerão-s com domicilio na Republica
os brazileiros, que estiverem ao eu 'en iço em outro paiz,
e seus filhos nelle nascidos durante esse tempo.

'. Rep. art. 69, 11. 3.

Apt. 141. - Presume-se o domicili 1 ara os effeitos da
jurisclicção e da ompetencia pela residencia continua de
um anno pelo m nos e em qualquer tempo pelo dominio



de bens de raiz e propriedade de estabelecimento industrial
ou commercial ou outro qualquer facto que induza a ten
çào de residir.

Ord. 2, 56. r. - L. 2433 de IS59, art. 29· - D. 767 de 1890, a1'ts. 3
e 4, - D. 848 de 1890, aI·t. 17. - D. 3084 de 1898, P. III,
art. 20.

Art. 142. - A residencia suppre a falta de domicilio,
mantido o principio internacional ele exterritorialidade,
que cede á soberania territorial nos casos expressos em lei.

Ord. 3, 4, pr. - Ord. 3, 33, S. - C. Rep., aIt. 72, pr.

Art. 143. - A residencia na Republica é condição para
que ao estrangeiro fique assegurada a inviolabilidade dos
direitos concernentes á liberd~de, á segurança in dividual
e á propriedade nos mesmos' termos em que o está ao
cidadão brazileiro.

C. Rep. art. 72 pr. - Arg. ex. L. 496 de 1898, art. I, alÍllea.

Art. 144. - A falta de residencia ou de domicilio na
Republica não impede o exercicio ele direitos nem isenta
da su'eiçàõâ soberania territorial quanto aos bens exis
tent.es na Republica-e ás acções e reconvenções em que
o não residente ou não domiciliado fõr parte ou em que
succeder.

Ord. 3, II. 2. - Ord. 3, 33. - D. 737 de 1850, art. 63. -. D. 564
ele ISSO. - D. 6982 de 187 . - D. 917 de 1890, arts. 95 c sego - .
L. 79 de 1892. - L. 221 de 1894, art. 12, S 4. ~ D. 2304 de
1896. - C. Rep. arts. 59 e 60. - D. ~84 de 1898, P. III,

art. 28.

Art. 145. - Para certos effeitos, qual o do registro de
embarcações nacionaes, considera-se a Capital Federal
como domicilio do braúleiro residente [óra da Republica.

D. 2304 de 1896, arts. 5, 8 e 9.
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CAPITULO II.

Das pessoas juridicas.

SECÇAO U ICA.

Art. 146. - As pessoas juridicas são de direito publico
ou de direito privado, nacionaes ou estrangeiras.

C. Rep. aliso 1. 2, 3, ~ Uno 59, 6o, 68, 72, :sf:. 3 e . - L. 1083
ele 1 60. - D. 27II de 1860. -D. ng A de 1890' - D. 164 ele 1 90'
- D. 169 A de 1890, art. 13 § r. - L. 173 de r893. - D. r6 set.
I8r7. - Ord. 3 59. pr.

§ Unico. A lei ou' as investe de per::>onalidade civil,
creando-as, ou apenas reconhece-lhes essa personalidade,
determinando, porém, sua capaçidade no territorio brazileiro.

Legislação citada.

Art. 147. - São pessoas juridicas de direito publico
a) a União;
b) os Estados que a compõem;
C) os Municipios de que se compuzerem os Estados da

União;
c1) o Districto Federal j

e) as Nações estrangeiras, equiparada a ellas a Santa-Sé.

C. Rep. arts. 1. 2. 3,. Uno 56,60. 68. - C. C. E. 13 ab. 1867' 
L~is que mantêm legação junto á Santa-Sé. - D. 22 dez. 1835.

§ Unico. União e Fazenda Nacional ou Federal são a
mesma entidade...%:-. IJ-../;:; 13r. J1.. )rtllAr'~I J}'/.- I J,fJ <. IsJ!r

J. S. T. F./ilf:n. 148 j 1896 n. 152.

Art. 148. - A União, os 'Estados, os Municipios, o Di~

tricto Federal, as Nações estrangeiras e a Santa-Sé têm
personalidade juridica necessaria.

Legisl. cito - D. 848 de 1890, - L: :221:.de 1894.
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Art. 149. - O reconhecimento diplomatico expresso ou
tacito de uma hação estrangeira como corpo politico, ou
pessoa pub1 :a internacional, importa de pleno direito' seu
reconhecimento como pessoa juridica com os direitos neces
sarios á sua existencia. Esse reconhecimento compre
hende o de suas divisões politicas e administrativas COll10

pessoas juridicas, si por sua lei nacional forem conside
radas taes.

D. 1560 de 1893. - J. S. T. F. I 97, 11. 290.

Art. 150. - A Santa-Sé, pessoa de direito publico in
ternacional~ limite no tempo e no espaço, indica a
universalidade dos fieis e distingue-se, para os effeitos da
capacidade civIl, de quaesquer instituições, estabelecimen
tos, congregações, associações e corporações de caracter
ecclesiastico ou hierarchico, que singularmente constituel!l
pessoas juridicas sujeitas ao direito commum.

C. Rep. art., 72, >; 3. - L. 173 de 1893. - Cad. Peno art. 103.
. lut. n. 35 de II dez. 189I. - J. S. T. F. 1896 n. 120. 

Vide _"\.. J. 103 de 1828, 21 e 357 de 1831.

Art. 151. - O dominio eminente da soberania não per
mitte que os Estados estrangeiros e a Santa- é adquirão
por qualquer titulo, por si ou por interposta pessoa, pro
priedade immovel na Republica ou direitos susceptiveis de
desapropriação. este sentido sua capacida}le juridica pri
vada é limitada,

C. Rep. art. 72, ::; 17 art. 9 11. 2. - Toda a legislação sobre
desapropriação e emphyleuse.

Art. 152. - Siú pessoas juridicas de direito privado
a) as fundações, estabelecimentos de utilidade publica

ou de fins ios, reliaiosos, moraes, scientificos, artisticos,
tae~ como cq.sas -de edu~ação, asylos, hospitaes misericor
dias, igre' as, ca ellas. e]'midas,' religiões, academias, uni
versidades, escolas livres de ensino superior, collegios,
seminarios, lyceus, monte-pios, montes de soccorro, caixas
economicas, comtanto que tenhilo patrimonio seu, sejão ou
não subsidiados pelos cofres publi os ;

h) as associações ou communidades ecc!esiasticas, claus
tra s ou regulares, mosteiros ou conventos, ordens terceiras,
irmandades confrarias, deyoções, igrejas; .



c) quaesquer associações fundadas para fim; religiosos,
beneficentes, de caridade, 1l10raes, scientificos, artisticos,
politicos ou de simples recreio;

d) as fabricas das arochias, os cabidos e mitras;
e) as sociedades- commerciaese civlSQue revestem

fórma commercial ;
fi a massa fallida.

D. 82 de r8.fI. -D. 6f\2 de r850.-D. 93r de r852.- L. 105r de r860.
L. r093 ele r 60 -L. 1225 ele r86+--D. 5435 de r 73.-L. 277r de r877.
- D. 6760 de r 77. - D. 35' de 1890' ~ _\. F. 90 dIgo. - Ord. r,
3r. 1. - Ord. 1. 84, 3. - ardo 2, r6. - Ord. 3, 78, pr. I.

- D. 1569 de 1855, &rt. 87. - D. 5737 ele r874, ar!. 9 . - D.
2r62 ele r895, vb. pro ,1I'ação, alinea c). - D. 834 ele r851. 
D. 7247 ele r879' art. 21. - L. r083 de 1860, art. 2 § ~ 14, I. e
22. - C. Rep. art. T2 § § 3 e 8. - D. II9 A. de 1<;90. - D. <6,~

de r890. - L. r73 de 1893, art. 5. - Ord. I, 84. 3. - \. Imp.
J3 de 1886. - A. J. 89 de r891. - Cad. Com, arts. 323 e 350.
D. 9J7 de 1890, art. 72 e sego - Ord. r •. 90, r. - L. 490 de
1897, art. 23 n. 7. - Igr jas. - C. R. 9 ag. 1747. - Fabricas.
- .. F. 25 d 1842. 600 de 1869. r3 de I 86. - D. 34 de r851.
.\v. 3r ag. r7 4, - Cabidos - Provisão 16 mar. 17 r. - Alv.
21 ab. 169 e 17 ag. 1769. - Semillario-Alv. 10 maio J 05. 
L. 839 de 185r. - D. 3072 de I 63. - D. 3073 de 1863. 
Mitra e Capella Imperial. - Alv. 27 sel. rIO. - L. 3285 de l R85.
- A. F. roo ele 1886 e 19 de 1888.

Art. 153.-As pessoas juridicas de direito pri,~ado adquirem
personalidade juridicq. ou por disposição expressa de lei
ou pelo preenchimento de condições neBa estabelecidas,
com ou sem inten'enção do poder publico .

. I. As sociedades commerciaes, que não revestem a
fórma anonyma ou de commandita por acções adguirem-n'a
archivando o contracto no registro do cOll1J11ercio; as
associações nacionaes para fins religiosos, scientificos,
artisticos, politicos ou de méro recreio, inscrevenno e
archivando o contracto, compromisso ou estatutos devi
damente authenticados no registro civil' as sociedade"
anonymas e em cOl11mandita por acções, civis ou COJDl1ler
ciaes, preenchendo para sua constituição e installa, ão o
que disp - e a legislaçào especial á ellas concernente.

2. As sociedades cujo fim fôr illeo-al ou immornl
não têm dir ito á personalidade civil.

~ 3. Considerào-se illicitas as sociedades se retas.
Coei. om. art. 301. - L. 173 de I'P 3. -. D. 161 ri.:: IR n. - L.
20 out. 1,'23. - ·oel. Peno arl. 3 2.



Apt. 154. - Estando abolidas as leis de amortisaçãó, as
pessoas juridicas nacionaes regem-se pellD direito' commun
e gozão dos direitos civis relativos aos interesses de sua
instituição.

C. Rep. art. 72 s 3. - D. Ilg A de ·18go. - L. 173 de 18g3,
art. 5. - A. Int. 35 de 18g1. - A. J. 248 de 185'3.

Apt. 155. - Quando descenderem de doação ou dispo
sição de ultima von.tade, as fundações ficarão sujeitas ás
respectiva.s regras de direito e á opposição :le terceiros
prejudicados, sendo prohibida a instituição de capellas
vinculadas, de quaesquer vinculos e a clausula de inaliena
bilidade de todo o patrimonio ou de parte delle.

L. 57 de 1835. - L. 2 de 1837. - D. 6g82 de 1878, art. 2 ::3 3.
- A. F. 85 de 1854' - A. F. go de 1890. - L. 4go de 1897, art.
23 D. T. - L. 2771 de 1877. - Por doação. - D. 6760 de 1877.
- L. 130ut. 183r. - Res. ele Cons. do Dezembargo do Paço 1+
de jan 1814' - Provisão elo Dezembargo do Paço 17 ab. 18:20.

Apt. 156. - Si O acto de fundação não indicar o modo
e os orgãos da administração ou os indicados forem con·
trarios a direito, o ministerio publico e quaesquer interes
sados promoverão o que fôr necessario para realisal-a,
annullal·a ou. declarai-a irrealisavel e dar ao patrimonio o
destino que por direito no caso couber.

Arg. ex L. 221 de 1894. - L. 173 de 1893. - L. 57 de 1835. 
L. 2 de 1837. - A. J. 85 de 1880. - Exemplos ele fundações.
Alv. 2g março 1815. - Carla Impelial 30 ab. 1828. - D. 82 de
1841. - D. 439 ele 1845. - D. 931 de 1852. - L. 2771 de 1877.
D. 6760 de 1877. - D. 7247 de 1879. - Sobre seu patrimonio e
administração. L. 9 elez. 1830. - L. 13 out. 1831. - L. I I novo
1831. - L. 3+9 de 1845.

§ U nico. Annullada a instituição de uma fundação, os
bens se devoiverão aos herdeiros do instituidor existentes
ao tempo da declaração da nullidade.

Arg. ex. Ass. 307 de 20 jul. 1780.

Apt. 157. - A aceitação de fideicommisso, doação,
herança ou legado. que contenha instituição de fundação,
pelo Districto Federal, depende de autorização do Conselho
Municipal

L. 85 ele 1892, art. IS § 36.



Art. 158. - Dependem qe acto legislaLvo para ql1e
possão constituir-se e adquirir personalidade juridica os
bancos de emissão ou circulação.

L. 427 de r896. - D. 2+06 e 2408 de r896.

Art. 159. - Dependem de acto do governo lederal para
que possão ctuquirir personalidade juridica

a) os bancos de credito real;
b) os monte-pios, montes de soccorro ou <le piedade.

as caixas economicas e as sociedades de seguros mutuos;
c) as sociedades anonyinas e em commandita por acções

que tiverem por objecto o commercio ou fornecimento de
generos ou substancias alimentares.

D. 16+ de 1890. - D. 169A. de r890. - D. 370 de 1890' - D.
434 de 1891. - D. 27II de r860.

Art. 160. - A nacionalidade das pessoas juridicas de·
pende do lugar onde foi celebrado o acto de smi. consti
tuição, resulta da soberania que originariamente lhes reco
nheceu a personalidade e não da nacionalidade das pessoas
naturaes que as compõem ou vierem a compôr, conservando-a
emquanto não houver mudança de séde ou domicilio.

R. C. C. E. 26 maio. r+ JUDo e 22 jul. r862. - D. 29+2 e 29+3 de
r862. - .\. Imp. 552 de 1 62. - D. 705 de r850. - D. 526 de
18+7' - A. Imp. 155 de r869' - A. Imp. 426 de 1876. - D. 2304
de 1896.

Art. 161. - Considera-se nacional
:1.) toda a sociedade constituida no territorio da Republica

e autorizada por lei;
b a sociedade em nome collectivo ou em commandita

simples constituida exclusivamente por brazileiros fóra do
territorià da Republica. si tiver contracto arcmvado no
Brazil e a firma inscripta no registro;

c) as sociedaªes estiQulaªa~em 'p_aizes estran eiros~n
esti!:belecimento e_ obiecto 110 Brazil.

~ Unico. Para a acquisição de embarcação brazileira não
ba:.ta que a sociedade seja nacional; é necessario que a
~ slos socios s ja de brazileiros, não se tratando de
sociedade anonyma-:- - -

L. 123 de 1892. - D. 230+ de 189h, art. 5 s 2. - Cad. Com.
art. 301. alinea 2. - L. 559 ele 3r dez. 1893. art. 14.



Apt. 162. - Não gozará de capacidade civil activa na
Repu blica pessoa juridica estrangeira de direito privado,
com excepção das sociedades commerciaes ou civis que
não revistão a [órma anonyma ou de commandita por acçõe ,
sem que obtenha do Governo Federal o reconhecimento
de sua perso~alidade juridica.

D. 271I de 1 60, art. 46. - D. 164 de 18go. - Cot!o Com. art. 30[.

Art. 163. - A capacidade juridica e a espbera de ac
ção de pessoa juridica estrangeira sâo determinadas por
~ua lei nacional; o reconhecimento dessa capacidade por
'ã:cto da soberania brazileira não importa nova creaçào da
personalidade mas subordina essa capacidade ás leis ter
ritoriaes e assim:

a) antes de começar a funccionar deverão ser preenchi
das as condições de publicidade e registro, nos caso
determinados na lei;

b) todos os actos praticados na Republica ficarào su
jeitos ás respectivas leis e regulamentos e á jurisdicção
de seus tribunaes, sem que em tempo algum possão re
clamar qualquer excepção fundada em seus estatutos;

c) a representação deverá ser investida' de plenos e
illimitados poderes para tratar e resolver todos os negocios ;

d) poderá ser exigida caução que responda pelos actos
praticados na ReRu blica ;

e) poderá fical~ujeita á fiscalisação especial.

D. 2711 de 1 60. - D. 16+ de 1890. - L. 294 de 1895. - D.2153
de 1895. - L ..1'18 de 189 , arts. 8 e 45. - D. 2979 de 1 62.
D. 493 de 1891. - D. 727 de 1892. - D. 2153 d 1 95. - L. 559
de 1898, art. 1. n. 26 - D. 2769 de 1 7.

Apt. 164. - As essoas j L1!"idicas são distinctas dos
membros CLue as compõem. O contracto, compromisso ou
estatutos fixão a responsabilidade de seus membros.

L. 173 de 1893 arls. 5 e 7.

Art. 165. - O domicilio ou residencia das pessoas ju
ridicas é a séde declarada em seus estatutos, compromisso
contracto ou acto de instituição.

D. 27II de 1860. - D. 164 ele 1890. - D. 916 de 1890. - r,·
294 de 1 95. - D. 263 d 1895. - D. 2304 cl 18~ij_ - L. 4u5

ele 1896. - L. 173 de 1893, art. 3.
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Art. 166. - Ainda que autorizadas a funccionar na Re
publica as pessoas juridicas estrangeiras não "perdem seu
d_omicili'2._de o.si&..em nem são consideradas residentes.

A sujeição á jurisllicç~o territorial resulta do acto de
reconhecimento ou autorização pelo governo federal, e do
fôro do contracto, quasi-contracto, delicto e quasi-delicto.

ex. D. 164 de 18go, art. I § 2 n. 2.

Art. 167. - Termina a existencia das pessoas juridicas
a) pelos modos de direito internacional;
b) pela incorporação dos Estados e Municipios entre

SI e annexação a outros;
c) nos casos previstos em seus estatutos, compromissos

ou contractos ;
d) por acto do governo ;
e) por disposição da lei;
f) por sentença judicial;
g) cessando o fim ou tornando-se impossivel preencheI-o;
h) pelo consenso de todos os seus membros;
i) pela perda de todos os seus membros.

C. Rep. arls. 4 68. - L. 173 de 18g3. art. 10. - D. 27II ele
1860, arl. 35. - D. 164 de 18go. - F. 85 de I 54, - . F.
324 de 1837. - L. 57 de 1835.

§ Unico. E' causa de dissolu ão de qualquer corporação
nacional reconhecer -algum superior fóra da Republica,
prestando-lhe effecti va obediencia.

Cod. Peno art. 103.

Art. 168. - Tornando-se vagos os bens passarão a
pertencer á União.

L. 57 de 1835. - n. 2-133 d 185g. - L. Ii3 ele I g3, art. 12.

Art. 169. - As pessoas juridicas constituidas de accordo
com a legislação anterior á lei n. 173 de Ia de Setembro
de 1893 conservão sua capacidade e a exercem 110S ter
mos do direito vigente. aproveitando-lhes a abolição das
leis de amortização.

D. 2iII ele 1860. - D. 834 d 18S!. - D. IIg A de 18go, arl. 5.
- L. Ii3 d 1893. - '. Rep. al't. 72, 3. - A. lnl. n. 35 de
II dez. I g1. - J. S. T. F. I g6, n. 120; 1897 n. u8.

Art. 17 O. - Em todas as igrejas, confissões religiosas,
in titutos e aggremiações ecc1 ,iasticas existentes ao tempo

~



od. Com. arls. 30+ c 305. - L. 173

50

dã consagração plena'da liberdade de cultos e da extil1cção do
padroado, está reconhecida a personalidade juridica.

D. II9A de 18go arts. 3, 4 e 5.

Art; 17Í'. - As associações que não tiverem personali
tlade juridica considerar-se-hào simplesmente civis ou com
merciaes, segundo o objedo da sua instituição, reger-se
hão pelo direito commUl11 e serào tidas p6r sociedades de
facto. - - ----

D. 27II de 1860, arl. 4I.
de 1893, art. IS.

Art. 172. - A massa fallida começa e terIl1lO a sua eXlS
tencia nos termos da legislação commercial.

D. 917 de 1890.

Art. 173. - As pessoas juridicas quer as d~ direito pu
blico, exce túada a União ou Fazenda Federal, quer as
Je direito privado não gozão do ~eneficio de re tituição.

L. 173 de 1893, art. 14. - Arg. ex L. 221 de 1894, - D.3084
de 18g8, P. V, art. 45. -]. . T. F. 1895, ns. g6 e 122.

§ Unico. A' Fazenda Federal cabe o beneficio nos mes
mos casos em que o menor póde allegal-o.

D. 3084 de 1898, P. V, art. 45.

TITULO ll.

Dos Bens.

Art. 174. - Sob a denominação de bens comprehende
se tudo quanto póde s r objecto de propriedade. Em geral
cousas e bens t.êm a mesma accepção legal.

C. Rep. art. 72 §\ ro. - L. G JUD.1755. - Ord. 2, 18, pr. -
rd. 2, 26. 17 a 32. - Ord. 2, 52 5 a 7. - Ord. 2, 53. - Ord.

3, 94. - Ord. 4 Tils. I a 13, 43, 44 a 62, 70, pr.,IOO, I, 2, 4,
- Cad. om.. (cous~J arts. 59. III. Igl a 21 • 221 a 224, 226 a
230. 247,' 269, 270 a 279 :;82, 28.,. 6 5. 686, 874 e 877: (bens)
arts. 10 lV, 26, 27, 265 'l 269, 273, 287, 292, 345, 350. 802, 803,
809. 8lI, 814, 17, 826. 828, 830, 70, 74 c go+. - D. 737 d 1850,
arls. 12, 13 e outros (bens), 329, 359 e ouh-os (cansas). - L.
3150 de 1882, art. 3 . 2. - D, 8821 de 1882, arts. 9, 30 c 122. -
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D. 16.1 de 1890. art. 3 § 2. - D. 43.~ de 1891, arts. 73 e 192. 
D. 308+ de 1898, P. I, arts. 58 ns. 2 e 5, II2 § 2 f), r25 n. 2 e),
r27 n. I.; P. UI, :uts. 62, +9+, 502, 50 , 5rS, 526 e sego 550,
594 e 599' P. I , arts.S, 6 e); P. ", aliso :q3 e sego r50 e sego

§ r. O vaI r dos bens é a comll1um estimação; attende
se, porém, á affeição particular, quando a lei expressamente
o permitte.

§ 2. Salvo disposição expressa ela lei o valor deve ser
considerado com relação ao tempo do acto ou contracto.

Ord. 3. 6, 16. - Ord. 4, II, 4, - Ord. 4, 13, r. - Ord. 4, 97.
4, - L. 16 dez. 1830, arl. 25.

CAPITULO r.

Em relação á sua natureza e aos direitos.

Art. 175. - Os beus são materiaes e intellectuaes. Es-
tes comprehendem

a) a propriedade litteraria, scientífica ou artística;
b) a das invenções industríaes;
c) a das marcas de fabrica e de commercio ;
d) o nome com mercial ;
e) a firma commercial.

C. ReI. art. 72 .\3 25, _6 e 27. - L. 496 de 189 . - L. 3129 de
1882. - L. 3346 ele 1 87. - D. 916 ele 1890. - L. 496 el 1898.

Art. 176.. - Os bens são immoveís, movei', semoventes
direitos e acções. Os dir ito e acções são il11l110veís ou
moveis conforme a naLureza do objecto a que se referem.

Orel. 4, 70, 1)1". 3. - L. 20 jUJl. 1774 . § 17 e 27. - Ord. 3, 47
pr. - Orel. 4, +" 8. - L. i 4 ut. r8+3. - od. om. arls. 27,
191 e 90+. - D. 737 el r850, arl . 51_ e 514, - D. 2433 el- 1859.
arls. 3.1. 37 e 55. - D. 2708 de 1860, art. 39. - D..1355 ele r 69,
arl. 5. - D. 5581 d 187+. arls. _ SI, I+ § 5, 17 § _ e 28 n. 3. 
D. 9549 de 1886, arl. 12. - D. 1;+8 de 18 O. art. 261. - D. 917
de r890, arL 60. - D. 30- + ele r89 , P. UI, arts. 5og. 526 e 599.
- D. 2 00 de 1898, arts. r. 25 +5 n. 6. - L. 496 ele r, 91>.
art. 4,

Art. 177. - Os bens sào imllloveis ou por sua natureza
ou por seu destino e acto humano ou pelo objecto a que
se applícão ou por disposição da lei.
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Resol. 16 fev. 181 . - Pro". 8 jan. 181g. - C. C. E. 14/29 no,".
1856. - \.. F. 423 de 23 dez. 1856. - D. 5581 de 1874, art. IS.
(D. 2 00 ele I g8, art. 46). - D. 370 ele 1890, arts. 133 a 136
e 362 b). - Coei. Com. art. ~78. - ln trucçàe 492 de 1St.
1836, art. 5.

~ r. São immoveis por sua natureza
a) o solo, os predios rusticos e urbanos;
b) as arvorés, emquanto adherentes ao solo, e os fructos

pendentes;
c) as estradas de [erro;
el) os curraes de peixes.

Orei. 4, g, pr. - Orei. 4. 4 . - Pro\'. 8 jan. 181g. - D. 447 ele
18+6. - C. C. E. q no,. r856. - A. F. 623 ele 1881. - D.
16g A de 1 go, mt. 2 § r. - D. 370 ele I go, arl. 133, ::> 5. 
D. 2756 ele 1861. - J. S. T. F. 18g5. n. 13g.

§ 2. São il11Dloveis por s~ destino ou por acto humano
a) os bens que fazem parte integrante elos preelios rusti

cos ou urbanos, isto é a elles materialmente ligados ou
incorporados ou adherentes él0 solo;

b) os instrumentos de agncultura, utensilios e machi
nismos de fabricas, os animaes pertencentes aos estabele
cimentos agricolas e ,industriaes, emquanto ao serviço delles
não puderem ser eparados sem interrupçãu" dos respectivos
trabalhos.

Provo cit. ele 181g. - D. 16g A ele 18go. art. 2, l5 I. - D. 370
de I8go, arts. 133 a 135. - D. 2800 ele 18g8, art. 46, n. 2.

§ 3. São immoveis pelo objecto a que se ap-plicão
a) o usufr.ucto de bens immoyeis;
b) as servidões;
c) as ::tcções que tendem a reivindicar algum immovel;
d) as prestações perpetuas ou vitalicias de rendas,

pensões, tenças e fóros.

Orel. 3, 47, pr. - Or:eI. 4, 48, . - Provo cito de 181g. - Alv.
3 novo 1757. - D. 2800 ele 18g8, art. 46 n. 3. - D. 370 ele 18go.
art. 136. - D. g094 de ,883, art. 2. - rg. ex L. 2g0 ele 18+3.

§ 4. São immoveis por disposição da lei
a) as embal ações para os fins do art. 478 elo Codigo

Commercial ;
1l) as apoJices nominativas da rlivida publica federal

p rtenccntes a menores;
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c) o producto dos bens immoveis que entrão no l~ isco
por \ acatura ;

d) a indemnisação que no caso de sinistro fôr devida
pelo segurador ao segurado, não sendo applicada á repa
ração do immovel hypothecado ;

e) a indemnisação por effeito da desapropriação por
necessidade ou utilidade publica de immovel hypothecado ;

1) a indemnisação, pela qual fêr um terceiro responsavel
em razão da perda ou deterioração de immO\ el hypothe
cado;

g) o preço da arrematação solemne em praça publica
de immovel hypotbecado.

fi). Cad. om. arl. 478. - D. 737 de 185o, art. 542. - D. 848 de
I 90, art. 273. - D. 308+ de 1898, P. UI, art. 526.
b). D. 9370 de 1885. - A. F. 164 de 1880. - A. F. I de 1886.
c). ...-\1\'. Ia jun. 1775.
di. D. 169,\ de 18go. art. 2 ~ 3. - D. 370 de 18go, art. 137 § 5.
e). f). D. 16g A ele 1890. art. 2 . 3, alinea seglUlelo. - D. 370 de 18go
art. 137 ~ 6.
g). D. 370 cil. arl. 226,. g. - Or'd. 4, 6. 3.

Apt. 178. - Os immoveis por natureza ou por acto hu-
mano denominão·se predios e são rusticos ou urbanos.

C. Rep. arl. g, n. 2. - Coei. Com. arl. 77. n. I; Til. Vil
art. Ig n. III. - D. 737 ele 1850, arts. 20 § 3' e 621. - D. 3471
ele 1865, arl. 20. - D. 176+ de 1870, art. I . - L. 2827 de 1879,
art. 4. - L. 2940 ele 1879, ali. 20. - D. 7546 de 1879. - L.
3018 ele 1880, art. 6. - D. g094 ele 1883, art. 2. - D. 370 de
1890, arts. 196 51. 10, 245, 2+6, 286 g) e 291. - D. 3084 de 18g8, P.
IV, arts. 5 e 6 c). - D. 24 jan. 1801. - . 25 ag. 1774 :5 30.
- A. 14, out. 1773.

~ r. São predios rusticos, quando situados fóra dos li
mites das cidades, vilias e povoações,

a) os terrenos destinados á agricultura, cultivados ou
incultos;

b) as asas de continuada morada dos fazendeiros e
agricultores, os paióes, celleiros, armazens, adegas, curraes,
cavallariças, senzalas, barracas e cab~nas; os engenhos,
fabricas e quaesquer officinas; os moinhos d'agua e de
vento, que não forem portat is; os ranchos, telheiras,
aqueductos; canaes, portos, estradas de ferro e quaesquer
edificios de qualquer clenominação, fórma e construcção,
que sejào, quando forení immoveis'



c) as datas de terras e aguas mineraes, estejão ou não
em uso e aproveitamento.

A. F. 492 de r836. - L. 2827'd 1879. art. 44, - D. '2800 le
1898, art. 46, n. r. - T. de FI'. C. aI·t. Sr.

g 2. São predios urbanos todos aquelles que, segundo as
demarcações administratiyas, forem comprehendidos nos
limites d~s cidades, villas e provoa ões,

a) servindo para habitação, commodidade e recreio, taes
como casas, barracas telheiros, senzalas, trapiches, arma·
zens, lojas, cocheiras, cavallariças, quaesquer edificios, de
qualquer fórma e construcção, uma vez que sejão fixados
no solo de maneira que não se possão tirar ou transferir
do lugar em que se acharem sem se destruirem;

b) constituindo chacaras, quintas e jardins.

Regim. 9 de maio 165-1. - Ah-. 27 j'ill. 180. - ProY. 8 jan.
1819. - arta 1mp. 30 dez. 1823. - L. 27 ag. 1830. art. 4. 
D. 7 out. 1831, art. 4, - A. F. 492 de I set. 1836. art. 6. 
D. 152 de 18+2, art. 2. - D. -109 de 18-15. al't. r. - D. -167 de
ltl-jlj. - L. 176+ ele 1870. art. 18. - D. 3122 de I 82. art. I

'" r. - L. 3029 ele 1 8r. - D. 6156 de 1876, art. 2. - .\. 32
ele 22 ag. 1808.

§ Dnico. Os predios são aIlodiaes ou livres L. emphyteuticos,.

Ord. 4, 36. - Orel. -l, 4r. - Ass. 336 de 21 jul. 1797. - Provo
18 jan. 1799. - D. 5581 ele 1874, ali. _5. (D. 2800 ele 1898, art
53). - L. 19 novo 1821. - L. 290 de 1843.

Art. 179. - $âo bens m~veis os qué, sem deterioração
na substancia ou na fónna, podem ser transportados. Entre
os bens desta especie comprehendem·se

a) o dinheiro, moedas, metaes em barra ou em obra,
pe dras preciosas, perolas ;

b) titulos de divida publica;
c) cautelas, conhecimentos ou bilhetes da Casa da Moeda

e dos montes de soccorro;
d) acções ele sociedades anonymas e em commandita por

acções ;
e) lettras hypotheçarias, obrigações ao portador ou de·

bentures, coupons de juros, titulos de credito, bilhetes de
mercadorias, chéques, titulos ao portador;

f) wan'a'nts e recibos de trapicheiros;
g) frlictos colhidos, armazenados, mercadorias.

Ord. +, 50, pr. - D. 737 de 1850, arts. 526 ~ 3 e 529 n. - D.
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~433 d r859, ati. 38. (D. 3271 ele 1899. arl. 3 ~ 4)' - Cod. Com.
arls. 271, 273 e 277. - D. 5536 de 1874, arls. 43 a ~9. - D. 5594
de I 74 at·ts. 38 e sego - D. 434 de 189I. - L. r77 A de IS93.
- D. 370 c1 rS90. arl. 362 d). - D. 3~23 ele 1864, - L. r49 B de
r893. - D. 1746 de 1 69. - Cod. Com. ali'. 8, III. - D. 2502
de IS97.

Art. 180. - Por disposição la lei considerao-se moveis
para o fim de serem dados m penhor

r. agricola
a) os animaes de qualquer especie e outros objectos

ligados ao serviço de uma situação rural, ainda que sejão
immoveis por destino;

b) os fmctos pendentes pelas ralzes ou pelos ramos;
c) a colheita futura;
d) quaesquer accessorios da cultura não comprehendidos

em bypotheca convencional. ou separados della depois de
comprehendidos com assentimento do credor hypothecario.

L. 3272 de 1 85. arl. ro. - D. 9549 de 1 6, ati.. r06 e sego 
D. 165 A ele 1890. - D. 169 A de rS90, arl. IS. - D. 370 de 18go.
arl. 362.

II. COl11mum :
O titulo de propriedade de immovel matriculado sob o

regimen Torrells.
. U nico. Para os eIl'eitos fiscaes nào se considera in~

moveI a colheita ou safra pendente.

_ . F. 6 de IS72. -' A. F. IS de r878. - Dir. T. 35 pg. 34; T.
37. pg. 266.

Art. 181. - Em sentido l'estrido e para o fim deesta
belecer privilegio e preferencia, moveis significa mobilia,
trastes, alfaias ou objectos destinados ao uso e ornato de
casas, taes como espelhos, paineis. estatuas.

Orel. 4, 23, 3. - Alv. 24 jul. r793, 2. - D. 917 de lS90 art.
70. n. II a).

Art. 182. - Os bens são principaes ou accessorios.
Estes comprehendem as pertenças e o são natural ou lD

clustrialmente.

OH!. 4. 53. 2. - D. 737 de 1850, art. 537.
arl. 137 r.

Art. 183. - Considerão-se accessorios
a) as servidões activas com os immoveis ;
b) os [metos ;
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c) as accessões naturaes e CIVIS;

d) as bemIeitorias.

b. 370 de I8go, arts. 137 e 138.

Art. 184. - Os fructos são naturaes e CIVIS; estes ão
os rendimentos dos bens, renda, fôro, aluguel, interesse
ou juro.

Ord. I, 88. 22. - Ord. 3, 66 1. - Ord. 3, 73, _. - Ord. +, +. 
Ord. +. 13, 10. - Ord. 4. 27. - Orel. 4, 67. - Ord. +, g6, .~. 5.
- Cod. Com. art. 2+g. "- D. 737 de 1 50, ali. 530, ~ 5 564'
- D. 2708 de r86:), arto 22. - D. 5581 ele 1874, art. 11. - D. g549
ele 1886, ali. 11. - "). 370 ele 18go, arts. 137 ~ 4 e 345. - D.
165A ele 18go, ali. 1 a). - D. 917 de 18go, arls. 34 n. II a) 70.
- D. 308+ de 18g8, P. III, arts. 202 e 550, in f.

§ Unico. Os fructos considerão·se
a) pendentes;
b) percebidos;
c) percipiendos;
d) exstantes (armazenados, ('\11 ser ou beneficiados e acon

dicionados para ser vendidos);
e) consumidos.

D. 370 ele 18go. mi:. 362. - D. 165A de 18go. - D. 16gA de
18go, art. 4 s 2. - D. 917 de 18go, arts. 34 e 70.

Art. 185. - São accesMes civis
a) a consolidação dos dominios util e directo;
b) os terrenos adquiridps pelo devedor e incorporados

expressa ou tacitamente ao immovel hypothecado quando o
devedol' readquire as partes de um immovel hypothecado
mas posteriormente fraccionado por divisão ou partilha.

D. 370 de 18go. art. 138.

Art. 186. - As bemfeitorias são neces"aúas e uteis ou
proveitosas. Quaesquer outras considerão-se acccssorios para
seguir o principal ou autorizar preferencias.

Ord. 3, 6, 5. - Ord. _I, 5.f, 1. - Ord. 4, 97, ~2. - od. ·om.
arls. 97 e 877 n. II. - D. 7:'7 de 1850. arts. 584 c 621. - D.
169_\ de 18go, art. 4 Si 2. - D. 370 ele 18go, ari. 137, S 3
13 . -. D. 917 de 18go, arl. 70 Ir h). - D. 308+ el 18g8. P. III.
arls. 616 e 617.

:i 1 nico. Estimão- e as bemfeitorias não pelo que custá
rão mas pelo augmento do valor que causão e no estado
em que se achão.
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D. 737 de r850. art. 5 ~. - D. 308+ de 18g8, P. III. art. 616.

Art. 187. - Os bens são divisiveis ou indivisiveis, de
facto ou de direito.

~ r. Cousa individua é aquella que não se póde partir
nem supporta divisão material.

:-; 2 A divisibilidade póde ser material ou ideal.

Ord. r. 68. 37, - Ord. 4, g5. 5. - D. 737 ele 1850. art. 56~. 
D. g549 de 1 6, art. 27. - D. 16g _'I. de r8go, art. + S 8 e ari. 10.
- D. 370 de I go, arts. ZI6, ~ un. '217 a 21g. - D. +8 de 18go,
arl. 2g1. - D. 308+ de 18g8. P. III, alt. 5g~. - D. 2800 de
J 98 aJ·t. 51, ns. 3 e 7. - .\. J. 382 de r868. - A. J. 73 de
I I. - D. 720 de 18go. art. 63. - D. ~3+ de r8g1, a1i.s. 18 e 32.
- Cod. orn. arts. +8+, 485 e sego

Art. 188. - O::; bens são fungiveis ou consumlvelS e nao
fungiveis ou não consumiveis, segundo se consomem ou não
com o p1'lme1l'o uso.

Orrl. + 50, pr. - Ord. ~, 53. 1. - T. Fr. Esb. art. 35+. 11. L

I. O genero não perece nunca.

Ord. +, 50, pr.

~ 2. Quantidade consiste em contaj numero, peso ou
medida.

Ord. 4, 7 . - D. 3084 de 1 g8 P. III, art . 502 a) e 5r5.

~ 3. Os bens que ordinariamente 'e medem, pesão oti
cantão, e entre elles o dinheiro, pódem ser civi-lmente
considerados cOmo não fungíveis nos casos e sob as con
diçàes que' a lei indica; por sua vez certos immoveisJ

como os edificios construíC1os em solo alheio e os vendidos
para serem desmanchados, podem ser considerados como
fungiveis.

Ord..10 53, r. - D. 917 ele r8go. art. 68 ~ r. - (V. Lament,
Dir. Ci\'. n. +16).

Art. 189. - Os bens futuros podem ser objecto de direito
e bem assim os incertos, que [orem quantidades ou quantias.

od. Com .. arts. rg2, 677 I]. VII. - D. r65 de r8go, art. I a).
- D. 370 de r8go, art. 362.

Art. 190. - Os direitos sào reaes e pessoaes, aSSIm
tambem as ac ões.

Ord. ,+7, r. - Ord. +. 7· - Ord. 4, 10. - Alv. + seL 1810. - D. 370
de ) go, arts. 1Og, no e 136. - D. +51 B de r8go, art. 76. - D.
720 de 18go, a1is. 53 e 66. - D. 917 de r8go, art. 68.
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§ L A lei ~onsidera direitos reaes sobre bens alheios
sámente

a) o penhor;
b) a antichrese ;
c) a hypotheca ;
d) a retenção;
e) as servidões;
f) a habitação;
g) o uso;
h) o usufructo;
i) o [ôro ;
j) o legado de prestações ou alimentos consignados

expressamente no immovel;
k) os impostos sobre itnmoveis ;
1) os privilegias e preferencias que a legislação com

mercial estabelece sobre navios e mercadorias em con
curso de credores e com os effeitos por 'ella declarados.

D. 169 A de 1890, arl . 5 6. - D. 370 de I 90, aliso 109. UO,

136 e 238 a 242. - D: 917 de 1890, art. 70 I e II. - D. 3084 de
I 98, P. III, arts. 649, 606 c) e 617.

§ Unico. Quaesquer outros direitos sobre bens alheios
são tidos como pessoaes.

D. 169 A de 1890, art. 6 § 1. - D. 370 de 18go, art. 2+0. - D.
656 de 1849.

Art. 191. - Os bens moveis, immoveis, direitos e ac
çô~s sámente podem [armar um todo ou universalidade
por disposição de lei e para os effeitos nella declarados,
distinguindo-se dos demais bens da mesma pessoa ou
de terceiro.

Como taes são considerados
a) os bens de uma herança:
b) os bens de cada uma elas heranças do militar 111orto

na guerra;
c) a massa fallida ;
d) os bens sociaes e os individuaes de cada sacio;
e) o activo que serve de garantia á emissão de obri

"gaçães ao portador ou debentures.

Ass. 285 de 5 ab. 1770. - Ord. -h 83, 4, - Cod. Com. arls. 2g2 e
350. - D. 737 de 185o, arts. 530 e 531. - D. 6982 de 1878. - D.
848 de 18go, ari - 26g e 270. - D. 917 de 18go, arl. 73. - L. 177A
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de ISg3. - . J. 15 fey. 18g5. - ·Relo M. Relo Ext. 18g5,
pg. 52 e sego

Art. 192. - Considerão-se universalidades de Jacto
r. para o fim de servir de garantia hypothecaria
a) os engenhos centraes, fabricas, usinas e of-ficinas,

abrangendo os edifícios e machinismos ;
b) as estradas de [erro, compre.hendendo todos os seus

immo\'eis e accessorios, material fixo e rodante j

II. para' effeitos fiscaes, valendo como immoveis,
a) o predio rustico com a safra pendente, os animaes,

utensilios, embarcações e mais objectos de sua serventIa;
b} as casas, terras, campinas, arvoredos, gado de cria

ção, instrumentos e utensílios, emquanto unidos e fazendo
parte de estabelecimento agrícola;

c) o gado c moyeis pertencentes aos predios -ruraes,
quando vendidos ou arrematados onjunctamente com elles.

D. 370 d IS90, arl. 133 s" + e 5. - C. C. E. 1+ novo lS56. 
.. F. +23 de I 56. - A. P. 4 de ISGI. - A. F. 151 de 1872. - . F.
235 el IS 3. - A. F. 132 de 1890. - A. J. 20 de lS90. - A. F. 137
de 181)0. - A. F. 138 ele IS90. - l\... F. 285 ele 1851. - D. 2S00

ele 189S, art. 47.

§ r. Por acto inte1' vi'vos ou por disposição de ultima
vontade podem ser constituidas universalidades de facto ou
bens collectivos.

D. g16 de 18go. art. 7. - D. 3346 ele 1887. art. 13. - D. 9828

de 1887, art. 7.

2. Não existe o privilegio de integridade das fabricas
de mineração e de assucar e lavoura de calmas para os
effeitos de exécução judicial.

D. 16g A de 18g , arl. _I. - Alv. 21 jan. 1809. - Alv. 17 nov.
1813. - L. 46 de 1833. - D. 737 de' 1.850, art. 571 § 2. - D.
9549 de 1886.

Art. 193. - Considerão-se fóra do commercio os bens
que não são susceptíveis de llvre al~enação ou por xpressa
disposição da lei ou por disposição de ultima vontade OU

pela convenção das partes.

Ord. 4, I . _. Ord. 4, II. - Ord..h 47. - L. 22 sel. 1828 art.
2 § I. - D. 177A de 18g3, art. I § 2.

§ 1. A lei considera fóra do commercio, para o effeito de
não serem penhorados, os bens particulares seguintes:
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a) vencimentos de magistrados, empregados publicos e
militares e bem assim os equipamentos destes;

b) as soldadas de gente de mar, salarios de guarda
livros. caixeiros, feitores e operarios ;

c) os utensilios e ferramentas de mestres e ofticiaes ue
officios mecanícos, indispensaveis ás suas occupações ordi·
nanas;

d) as pensões, tenças, monte-pios, inclusive o dos Servi·
dores da Republica;

e) o indispensavel para cama e vestuario, não endo
preclOso;

f) as provisões de comida;
g) as apolices da divida pu1..>lica fedel'al, que não tiverem

sido adquiridas em fraude de credores e salvos os casos
expressos em lei, como o de nomeação pelo possuidor,
caução ou fiança;

h) as lettras hypothecarias de
de credito real nos mesmos casos
falta absoluta de outros bens.

a) a f). D. 737 de 185o. arts. 5-9 e .530. - D. 8+8 de 1890, art .269
e 270. - D. 917 ele 1890, art. 1 a) b). - D. 308+ de 1898, P.
III, arts. 528, 529 e 530. - L. 2813 de I 78.
g). L. IS novo 1827, ali. 36. - D. 95~9 de 1886, art. 9. - .\1".
13 mar. 1797 § S.
h). L. 3272 de 1885, m:t. 9. - D. 9549 de 1886. art. 10. - D.
370 de I8go. art. 333. - D. 308+ de 1898. P. III, art. 531.

2. Os objectos de qualqüer culto religioso considerãd
se tam bei1'1 fóra de commercio para os illesmos effeitos do
paragrapho anterior, salvo si forem de grande valor, ex
cluído em todo o caso qualquer acto publico que importe
desacato ou profana,ção.

D. 737 de 1850. art. 530, SI. - Cad. Peno art. 1 S. - Alv. 22
fev. 1779, ~ 5. - C. Rep. art. 72 ~ 3.

§ 3. As igrejas consagradas effectivamente a qualquer
culto e ;1<; catholicas, el11quanto não estiverem canonica e
regularmente profanadas, consiJerão-se fóra do commercio.

C. Rep. art. 72 § 3. - Cad. Peno art. 185. - J. S. T. F. 1897,

11. 176 .

§ -1-. As apolices da divida publica estadoal são equipara
das ás federaes, quando assim estiver declarado em lei
federal.



- 61

Lo 317 de 1843, art. -13. - L. 369 de r845, mi. 50.

~ 5. Não são sujeitas á penhora os bens da União, dos
Estados c dos Municipios e bem assim suas rendas.

D. 95~9 de 1886, arts. 7 e Ir. - Arg. x C. Rep. art. 34 n. r.
- T. Fr. C. art. 586 ~§ I e 2. - L. 85 de 1892 art. 41.

Art. 194. - ão é pennittida a inalienabilidade per-
petua dos bens particulares. Considerão-se extinctos os vin
culas, inclusive os [amiliare::> existentes ao tempo da lei
n. 57 de 6 de Outubro de 1835, com o fallecimento dos
respectivos administradores) e com a proclamação da Re
publica os especialmente instituidos pelo artigo I IS da
Constituição do Imperio e pela lei n. 12 17 de 7 de Julbo
de 1864.

D. 6982 de 1878, arl. 2 § 3. - L. 57 de 1835. - D. 2 de 1837.
- D. TOSO de 18go. - D. 4~7 d 1891. - C. Rep. al'l. 1. - D.
n. 1 de 15 l\ov. 188g.

nico. A inalie.nabilidade tempararia póc1e ser absoluta
ou relativa.

Orel. 4, II, r. 2. - Ord. 4, 7,

CAPITULO II.

Em relação aos proprietarios.

Art. 195. - Os bens ou são publicas ou partiGulares.
§ I. Bens publicas são
a) os ela União, federaes ou nacionaes;
b) os dos Estados ou estaeloaes;
c) os elos Municipios ou municipaes.
§ 2. Bens particulares são
a) os das pessoas naturaes;
b) os das pessoas juridicas estrangeiras de direito pu

blico;
c) os das pessoas juridicas, nacionaes ou estrangeira,

de direito privado.

r. Rep. arts. 3, 3., n. 9, 59 ). 60 pj,

pI'. § ~ 3, TO. 17, 25, 2ó e~. - Ord. 2, 26.
- L. 85 de r(l9_.

ó4, 65 n. 2, 68, 72
L. 5/h ele Jll50, nrl. 4.
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Art. 196. - Os bens publicos dos Estados e dos Muni
ClplOS e os particulares considerão-se sob o dominio
eminente da soberania nacional.

Esta. manifesta-se sob a fórma de desapropriação por
necessidade ou utilidade publica, limitando-se ou nâo SIm
plesmente á occllpação, uso ou emprego.

§ I. Por delegação da soberania nacional os EstaJos
exercem esse direito sobre os ben s municipaes e particulares.

:s 2. A desapropriação de bens particulares por necessi
dade o'u utilidade publica municipal se opera só por effeito
de faculdade conferida expressamente ao poder municipal
nas leis de sua organisação.

C. I:._p. art. 72 § 17. - L. 9 set. r826. - L. 353 de r8+5. 
L. 8r6 de r855. - D. r66+ de r855. - L. 3r29 de r882, art. r
§ +. - L. 3396 de r888. art. 2I. - L. 602 de r890. - L. 85 de
r892. - L. 221 de r894-' art. 50. - D. 29+8 de r86'2. - L. r245
de 1865, art. Lj. - D. 308+ de r898, P. ,- arts. 95 a r24.
A. lut. r+ de 189I. - A. rut. 23 de r89I.

Art. 197. - Os bens publicos federaes, estadoaes e
municipaes são ou

a) de uso commum ou
b) patri mo niaes.

Ord. 2.26, 8. roo r7, 20. - Ord. r, 62, 68. -01'1. 4. +3. -iuv.
10 ab. 182I. - L. 60r ele 1850. - D. 13r8 de 1854' - D. 4105
ele r868. - L. +27 ele 1896, art. 4, - L. 429 ele 1896, art. 10.

I. Ou:;::> COmmUlll póde ser gratuito ou oneroso. A'
leis aumini~trativas cleterminào as modalidades desse uso.

§ 2. 03 bens patrim oniaes são equiparados aos particu
lares salvas' as restricções sobre a alienação e modo de
aproveitamento.

C. Rep. arts. 59 e 60. - L. 221 ele 1894, arl. 38 !l. 4 f) e m'ls. 29
e 32. - L. 85 de 1892. - (Quanto ao § 1 - pedagio ou taxa
itilleraria. licen<;a, laxa de ancorao-em, ele).

~ 3. Os bens patri 1110niaes poJem por disposição de lei
tomar o caracter de bens de uso commum e vice-versa.

Al' 27 no,. 1 0+, ~ 10. - L. 60r de r 50. - D. +105 de 1868.

§ 4. Esses bens podem tomar o caracter especial ue
industriaes ou sob a fórma de monopolio ou sob a de
livre concurrenCla.

(Estradas de ferro, imp1'ensa nacional, correio, lelegraphos.
fabricas de polvora, ferro, etc).
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Art. 198. - São bens publicas de uso commum
a) os logradouros publicas;
b) as estradas e caminhos, excluidos 05 de ferro e os

vicinaes si não forem servidões' publicas ;
c) os rios navegaveis e os de que se fazem os navegaveis,

si são caudaes que carrão em todo tempo;
d) os lagos si as margens sào terras publicas;
e) o mar territorial e os respectivos portos e canaes,

excluidos os artificiaes e docas a cargo de emprezas parti
culares.

a). Ord. r, 66, I. - Ord. 4, 43, 9 a r5. - Res. 9 oul. .r793. - L.
5 de r835. - L. 586 ele r850, art. 4 ? 2. - L. 2672 de r875, arl.
r § 3.

bl. Ord. 2, 26, 8. - L. 9 jul. 1773, § 12. - D. 17 jul. 1778. 
L. 601 de 1850, art. 16. - L. 2672 de r875 art. I tl 3 iu f. -
D. 169 A de 1890. ?rt. 2 I. - L. 427 de 1896, art. 4.
c). OreI. 2, 26, 8. - L. Irq de I 60, arl. II § 25. - L. 1832 ele
1870. - L. 2639 de 1875. - L. 3396 de 1888 art. 21. - D. ro.r68
de r889' - D. ID.175 de 1889. - D. III3 de r89 - A. A. 40
de r890.
d). Leg. cil.
e). Ord. 2, 26, 9· - Alv. 4 maio r805, § 2. - L. 1746 de 1869.
- L. 876 rle 1856. - D. 2756 de r86I. - D. 9334 de 1884' 
D. r0255 de r889. - L. 83 ele r89r, arl. ~ - . M. 27 ab. r899'
(D. O. n. 123).

§ Dnico. Considerão-se fundações, para os effeitos de
direito civil, sob a' administração ecclesiastica e não bens
publicos de uso commum, os templos e edificios onde se
exerce o culto catholico si não pertencerem a alguona
pessoa juridica de direito privado ou não estivessem já
incorporados aos proprios nacionaes como bens vagos, ao
tempo em q'ue se consagrou a liberdade religiosa na
Republica.

D. II9 de I 90, arl. 5. - J. S. T. F. 13 fev. r897.

Art. 199. - São logradouros publicos
a) os baluios, pousios, mattos maninhos, pertencentes aos

municipios para pastagens, criações, tirada de. lenha e
m:.lcleiras e outras utilidades dos habitantes;

b) os terrenos 'e lugares necessarios á c0l111110didade e
utilidade geral dos municípios, ao uso e proveito coml11um
uos habitantes, taes COlllO praças de recreio. mercados,
caes, jardins publicos;
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c) os terrenos devolutos que forem campos le uso com
mum dos moradores de um ou mai municipios;

d) os lotes que, nas terras devolutas reservadas para
fundações de povoações, forem destinados á servidão
publica;

e) os terrenos de marinhas e accrescidos reservados para
senidão publica;

f) as servidões publicas nas margens dos rios navegaveis
e dos que se fazem os navegaveis, isto é os terrenos que,
banhados pela~ aguas dos ditos rios fóra do alcance das
marés, vão até a distancia de r5m, 4, para a parte de
terra. coiJtados desde o ponto médio das enchentes órdinarias.

Ord. 4, -13, 9 a IS. - L. 13 mar. 1772. - L. 601 de 1850, art.
5 S -I- - D. 131 de I 5-1, art. 77. - D. 4roS de 1868, art. I § 2
e art. 3 § unico. - A. F. 416 ele 1861.

Art. 200. - Os bens patrimoniaes comprehendem
a) as ilhas adjacentes mais chegadas ao littoral do

territorio nacional, quando rão estiverem no dominio par
ticular por qualquer titulo legitimo;

b) as terras pu1;H.,as com~uas mattas, aguas e accessões;
c) as minas existentes nas terras publicas. ainda que

descobertas depoi" de haverem passado ao dominio par
ticu1ar;

as minas de diamantes existentes nos nos publicas;
e) os propnos;
f) os bens outr'ora denominados da Corôa ;
g) o patri mania datal das princezas do extincto 1mperio ;
h) o privilegio para a impressão de leis e decretos;
i) os b -ns perdidos pelo condemnado em virtude de

sentença criminal;
j) os bens vagos;
k) os bens do evento ;
1) o residuo.

a). Ord. 2, 26 lO. - L. 601 de 1850. - A. F. 8 maio 1899. (D. O.
10 maio IS99 pg. 6430).
b). L. 60I de ISSO. - D. 1318 de. lSS4'
c). L. 601 de ISSO, art. 16 § 4' - C. Rep. arts. 64 72. 17,
cl). Alv. 24 dez. 1734. - D. 5955 de 1875. - C. Rep. arts. 64 e

72 ~ 17·
ç). Regim. Faz. 17 out. 1517, Cap. IS, 95 e lIS. - L. 4 ou!.
1831, arls. 27 ~ 5 e 6-1. - L. IS 110\'. IS3I, art. SI" 15. - Jnslr.
1.17 ele 1832. - L. 490 de 1897, ar-l. 23 . Ull.
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f)..\. F. 6 d r8+2. arl. 2 ~ r· - D. 1 ele 15 no\·. r889.
'Y). L. 1217 ele 186+. - L. 19°+ e 1905 ele 1870. - L. 2348 ele 1873.
'.1T1. 2 11. 6. - L. 2792 ele 1877. éUl. 19. - D. 1 ele 15 novo r889'
- D. r050 de r890. - D. 447 de 1891. - :\. F. 30 ele r865. - . J.
8 ele 1895.
h). L. 367 ele r845, art. 35 ..- D. 2+9r ele 1859. - L. 2g+0 ele 187 '
art. 19. - oe!. P n. arts. 312 a 3.f+ - D. 1541 de 1893. art. 3 
D. r0269 ele 18 9. art. 3.
i). Coel. Peno art. 6g.
j). Ord. 2. 26. r7. - D. 2433 ele 1859. art II. - L. 173 d r8g3.
art. 12. - L. 22r ele r894. art. 32 n. r.

k). D. 2433 ele r859, arts. II e 85. - L' 586 dE' 1850. art. 14-.
l~. L. 22r de r89+, art. 32.

Art. 201. - As terras publicas compreheodem
a) os terrenos diamantinos;
b) os terrenos uos extinctos aldeiamentos de inclios;
c) os terrenos devolutos encravados nas povoações ou

seus arredores;
d) as terras applicadas a algum uso federal, estadoal

ou municipal;
e) as terras devolutas j

f) os terrenos ele marinhas;
g) os terrenos accrescidos aos de marinhas e aos re

servados nas margens dos rios publicas;
h) quaesguer accumula > ôes de terras casuaes ou artifi

ciaes, que assentào sobre O fundo do mar ou sobre o leito
dos rios publicas.

a). L. 25 out. r832 art. 9. - L. 3r maio r833. - L. 374 ele
184-5. - D. 465 ele 18+6. - L 665 ele r852. - D. r08r de r 52.
- D. 5955 de r875. - D. 8 64- de I 83.
h). D. 426 de r84-5. - L. III4. de r860, art. II :< 8. - L. 2672
de r875. - L. 334-8 ele 1887, aLt. 8 n. 3 ~ 3. - Instr. F. 28
dez. r88g, al't. 2. - . F. 128 ele r go.
c). L. 66 ele r 33. art. 3. - D. 1318 de r85+-. arts. 76 c 79. 
L. IIr4- de r860. arl. II § 7. - L. 2672 de r875, art. r § 3. 
L. 33+8 de r887. arl. 8 n. 3, alin. a 3. - ln tr. F. 28 dez. 188g,
mi. 3.
d). L. 60r ele 1850, art. 3 § r.
e). L. 60r de r850, art. 3. - C. Rep. art. 6+.
f). D. 4-105 ele 1868.
g). L. II q de r860, art. II "7. - D. 4105 ele r8G8. art. r· § 3.
ln tI'. F. 28 el z. 18 9. art. r.
h). A. F. 4- ele r852.

Art. 202. - São terras de\'olulas
5
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a) as que não se achão applicadas a algum uso publico
federal, estadoal ou municipal;

b) as que não se achão no dominio particular por qual
quer titulo l~gitimo nem forão havidas por sesmarias e
outras concessões do governo competente, não incnrsas em
commisso por falta de cumprimento das condições de
medição, confirmação e. cultura;

c) as que não se achão dadas por sesmarias ou outras
concessões do governo, que se possão revalidar apezar de
incursas em coml11isso;

d)' as que não se acharem occupadas por posses anteri·
ores á lei n. 601 de 18 de Setembro ue 1850 legitimaveis,
por serem mansas, adquiridas por occupação primaria ou
havidas do primeiro occupante, estarem cultivadas ou com
principio de cultura e morada habitual do posseiro ou de
quem o represente, quer taes posses consistão em campos
de criação quer em terras de cultura, aiuda que seja de
senngaes;

e) as que se acharem occupadas por posses provenientes
de occupação pastel ....1' á lei n. 601 de 18 de Setembro
de 1850;

[) os terrenos dos extinctos aldeiamentos de indios: si
não estiverem inscriptos como proprios, aforados ou remidos.

§ Unico. Não se considera principio de cultura para a
revaliaaçã o ou para a legitimação os simples roçados.
derribadas ou queimas de mattas ou campos, levantamento
de ranchos ou actos de semelhante natureza não estando
acompanhados de cultura effecti va e morada habitual.

a), b), C), el), e). L. 601 ele 1850, arts. 3 c 1.

f). L. 'I II4 ele 1860, art. II ~ 8. - L. 2672 ele 1875. - L. 3348
ele 1887. ari. 8 § 3, alinea 2 e 3. - A. 1m]). 172 de ISSO. -

. 1mp. .1.48 ele 1857. - A. ]I. II d 1854' - A. ]I. lGú,' J 57.
- Jnsl.r. F. 28 dez. r88<).
!:i Uno L. 601 ele r850. art. 6.

Art. 203 ..- São terrenos de marinhas todos os que
banharlos pelas agnas do mar ou dos rios navegaveis vão
até a distancia de 33 metros para a parte de terra, con
tados descl o ponto a que chega o preamar médio.

8 r. Este ponto refere-se ao stado do lugar no tempo
ela execução cio art. 5 [ § 14 da lei de IS de N ovem bro
de I83r.



D. +10S de 1868, art. r ::; I.

2. ào se comprehendem nos terrenos de marinhas
a) as margens dos rios navegaveis, ficando fóra do al

cance das marés;
b) as margens das gamboas, sejão formadas de agua do

ce ou salgada, sejào ou nâo sujeitas ás marés, que esti
verem encravadas em terrenos particulares, onde não haja
servidão publica, sendo, porém, considerada de marinhas a
extensão das embocaduras, que estiverem á beira-mar ou
nos rios navegaveis a que chega a maré ordinariamente;

c) as margens das lagoas nas condições da de Rodrigo
de Freitas, na Capital Federal.

a). A. F. 20 de 183S. - Portalia 2+5 ele 1836. - D. +10S ele r86 ,
art. 1 ~ 1, 2 e 4,
b). A. F. 219 de 183S. - D. +IoS de r868, art. r sr.
c). A. F. 109 de r884, sob C. C. E.

Art. 204. - as margens dos rios navegaveis e dos que
se fazem os navegaveis são apenas reservados para servi
dão publica os terrenos que, banhados pelas aguas dos di
tos rios e fóra do alcance das marés, vão até a distan
cia de 15m, +para a parte de terra, contados desde o ponto
médio elas enchentes ordinarias.

L. !307 de r867, arl. 39. - D. 4105 ele r868, 3rt. r § 2.

Art. 205. - O limite que separa o dominio maritimo do
dominio fluvial para o effeito de medirem-se e demarca·
rem-se 15m, 4 ou 33m, conforme os terrenos estiverem den
tro ou fóra do alcance elas marés, será indicado pelo
ponto onde as aguas deixarem de ser salgadas de um
modo sensivel ou não houv r depositas marinhos ou qual
quer outro fa to geologico que prove a acção poderosa
do mar.

D. 4lOS de r868, art. 1 §S 4 e S.

Art. 206. - São t.errenos accres idos todos os que na
tural ou artificialmente se tiverem formado ou se formarem
para a parte do mar e das aguas dos rios publicas, á
quem do ponto a que chega o preamar médio quanto aos
terrenos de marinha, ou do ponto médio das enchentes
ordinarias, quanto aos reservados para servidão publica
nas margens dos rios navegaveis e dos que se fazem os
navegaveis.
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D. +105 de I 68, art. I :5 3.

Art. 207. - São proprios
a) o predios rusticos e urbanos, adquiridos por qual

quer titulo ou em virtude de lei, incorporados ao dominio
publico e assentados nos respectivos li,To , estejão ou nào
applicados a serviço publico ou industrial de seu propri
etario ;

b) as fortalezas, fortes, castellos, baluartes, cidadellas,
quarteis com todos os seus pertences e sen idões ;

c) os navios de guerra;
d) a~ fabricas, officiuas, estradas de ferro e' diques, custe

ados e explorado por conta dos cofres publicos.

aI. lnstr. F. 147 ele 1832. - L. 58'6 tle I 50, alt. +. - D. 736
ele 1850, arts. 3 ~ + e 16 :§ 2. - L. 628 ele 1851, art. II 11. 6. 
L. 6+0 de I 52, art. 3. - L llI+ de 1 60. art. II ~ 6. - L.30I8
ele I o art. 1+. - L 3140 ele 1 82. art. 4, - L 3229 ele 188+.
art. 4' - L. 33+8 el 18 7. art. 8 n 3. - C. Rep. art. 6+ ::;
unica. - L. 39 A ele 1892, art. 21. - D. 1166 ele 1892, art.2C),
arl. 4 b), art. 15 h). - D. Il95 D ele 18 2. - L. 360 ele r895,
arts. 10 e , n. 2. - L. +29 d 1896. art. 10. - L. +90 ele 1897.
art. 27. - D. 2807 ele I 98, art. I n. 3. - A. F. 120 de I 64'
A. F. 26 e IR7 de 1871.
b). Oflicia 133 de 14 mar. e Orelem 498 d 2 sel. I 33. - L. 126 B
de 1892, art. 5 :-i 2. 11. III e JY.
cl. Principio de elireito internacional.
d). Legislação cito

~ U nico. São considerados proprios e não terrenos de
volutos os que forão adquiridos para a Fazellda acional
e a ella se adjudicárão por algum titulo.

Arg. ex L. IS ele no\'. 183L art. SI ~ IS. - A. F. 43 el rS+7'
- L. 4 out. 1831.

Art. 208. - A incorporação nos proprios se verificará
sempre que houver acquisição púr qualquer titulo e depen
derá ou de acto legislativo ou de acto judicial, observando
se o que estiver disposto na legislação do respectivo pro
prietario (União, Estado ou Municipio).

'. I. A incorporação por acto do poder legislátivo é a
verbal; por acto judicial é a real.

~ 2. Para a incorporação real deverão ser apresentados
ao juiz competente as escripturas ou titulos originaes da
acquisição para que se proceda á immissão na posse e,



primeiro Impe-

que se fizerão
do imperador

proferiua a 'entença de incorporação, se faça, á vista da
respectiya carta, o devido assentamento.

lJ1 \T. 1.l7 de J 32, art. +8. - '. Rep. art. 3+. u. 23. - L. 2Ú
cl J g+. art. 2g. - D 3084 de I g. P. \', art. 143. - A. F.
6 de 1

Art. 209. - Bens da Corôa erão
a) os palacios e terrenos possuidos pelo

radar e que passárào ao seu successor;
b) o bens auquiridos e as construcções

á custa da ação para d cencia e recreio
e sua familia.

Regul. 6 de 12 jan. J .p, art. 2 :i L - oust. de 25 de mar:
de 1824. alto !I5. - . R. 29 jan. 1820.

Art. 210. - O patrimonio dotaI la.s princezas consistia
nos bens yinculados pela lei n. I2I7 de 7 deJulho de I864,
qualificado de proprios nacionaes, e nos bens em que foi
subrogado o vinculo.

L. 166 d I +0, arl. í. - L. 1217 cl 1 6+. - L. 1904 e 1905 de
1870. - L. 23+ de 1 73. art. 2, n. 6. - L. 2792 de 1877, art.
Ig. - D. 1050 de 18go. - D. ++7 de 18g1. - A. F. 30 de 1865.
- A. lut. 8 ab. 1895.

Art. 211. - São bens va os
a) os moveis e ·de raIZ a que não é achado senhorio

certo, comprehendidos os que forem encontrados nos cofres
de orphãos sem se saber a quem pertenção. os abandonados
ou perdidos, achados e manifestados á autoridade compe
tente por quem os achou:

b) os dos intestados que não deixarem parentes succes
siveis ou conj·uge e os dos fallecidos com testamento ou
sem elle, cujos herdeiros, mesmo ab intestado, repudiarem
a herança;

) o ouro, a prata, pedras preciosas. titulos de di vida
nacional e qualquer dinheiro 'lu se arrecadar e fôr apurado,
recolhidos aos cofres publi os por effeito de arrecadação
ele bens de defuntos e au 'ente e os demais bens de
heranças jacentes. julgadas vacantes e devolutas por ha.\'er
tl co~rido um anno contado do auto ele arrecadação e não
terem appare ido interessados a habilitar-se como legitimos
donos ou successores;

d) os bens das corporações, associações religiosas,
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moraes, scientificas, artisticas, politicas ou simplesmente
recreati vas, com personalidade juridica, que se extinguirem
por perda de todos os seus membros e os de quaesquer
pessoas jurídicas de direito privado, que se extinguirem
sem lhes dar destino ou sem successor legal;

e) os vinculos e capellas, que vagão por extincção da
successão legitima ou pela morte do administrador legitimo
existente ao tempo da lei n. 57 de 6 de Outubro de r835 ;

f) as embarcações que se perderem e derem á costa
nas praias da l~epublica e seus carregamentos, não appa
recendo dono ou não se sabendo quem é, ou sendo de
inimigos, cOI-sarios ou piratas, ou constituindo viola.ão da
neutralidade e contrabando de guerra;

g) os espolios dos arcebispos e bispos regulares mortos
ab intestado sem herdeiros suc essiveis segundo o direito
commum;

b) os tbesouros, isto é, o· dinheiro e quaesquer objectos
que se achão enterrados ou escondidos, sem que se possa
provar quem é o dono.

a). Ord. 2, 26, 17. - D. 2433 de 1859. art. 11 n. I.

bl. D. 2433 ele 1859. art. II n. 2.
c). D. 2433 ele 1859, art. II n.3. - L. 221 de 1894, art. 32 n. I.
d). L. 173 de 1893, art. 12. - . 111l. 35 de II dez 1891.
e). L. 57 de 1835. - L. 2 ele 1837, - L. 221 de 1894. art. 32 n. II.
f). Alv. 20 dez. 1713. - D. 855 de 1851, art. 12· - D. 5865 de
1875. - Legislação aduaneira. - A. M. JS de 1888. - De
claração internacional de 16 ab. 1856. - K ota ele adhesão 18
mar.'1857. - Rel. M. E. 1857, ann. C.
g}. D. 1I9 A de 1890. - C. Rep. art. 72 § § 2, 3 e 28. - Yide T.
de Fr. C. art. 990.
h). Ord. 2, 26, 17. - D. 2433 de 1859, art. II. - C. C. E. 20 ab.
1861. - Res. 3 jul. 1861. - A. F. 402 de 1861. - A. F. 295
deI875. - C. C. E. 14 maio 1880. - A. F. 121 de 1883. - D. 8836 de
1883. - D. 10407 de 1889, claus. IIT. - D·. 476 de 1890' - D. 758
de 1890, claus. ),,'1. - D. 871 ele 1890. - Azev. Castro, loco
cito nota II2, pg. 376.

Art. 212. - São bens do evento·Q gado, bestas e cavallos
que se achão sem saber-se do senhor ou dono a quem
pertenção.

D 2433 ele 1859, art. II n. 3 e art. 85 e sego - L. 586 de 1850,
art. q.



- 7 1 __ o

Art. 213. - Cons . uem residuo rMA . fJ:J..-
a) o productõ""da venda dos bens de raiz e rendimentos,

pertencentes aos testadores, que até 40 annos forem acha
dos em poder dos testamenteiros ;

b) o douro da valia de cousa pertencentes á fazenda
<1os testadores, que os testamenteiros omprassem para SI

ou para outrem;
c) as duas partes do tresclobro em que forem conuem

_ nados os testam nteiros no caso de affirmaçàQ falsa;
d) a pcrda do premio ou \'intena, quando os testamen

teiros não acodem á citação para a prestação <las contas,
ou, acudindo, sào glozadas por illegaes, não conformes
ao testamcnto ou por terem sido feitas depois da citação.

Orei. I, 62, 7. 12, 1.1. 21. 22. - L. + dcz. 1775. - .'uv. 26 ag.
1 '01. - D. 83+ de 1851, arl. 35.

~ Unico. Constituem residuo para ser applicadas ao cum
primento dos testamentos:

a) as r posições e indemni ações a que são obrigados
os testamenteiros nos casos deste artigo alinea d) ;

b) a ter a parte do lresdobro a que se· refere o ali·
nea e).

Ord. I, 62, 12. 1+, 21, 23.

Art. 214. - Entre os bens 12articulares comprehendem- se
a) as minas existentes nas propriedades particulares,

salvo si as terras erão publicas e forão adquiridas depois
da lei n. 60r de r8 de Setembro de r850;

b) as fontes, nascentes, aguas correntes, rios não na
vegaveis, e os de que não se fazem os navegaveis ou não
caudaes, na extensão em que atravessão o dominio parti
cular, salvas as servidões do art. r6 §~ r, 2 e 3 da l~i

n. 601 de 18 de Setembro de 1850; (!,9.. (hlJt-<.)h -c..r (.... (/1
c) as mattas e madeiras de qualquer especie é para

qualquer fim;
d) as jazidas diamantinas existentes nas terras e rios

particulares, salva a restricção do alínea a).
Unico. A propriedad Çlo solo abrange o dir ito ele

occupar O espaço superior e inferior á base e por ella li·
mitado ~alva~ aS servidões .legaes.

a). . Rcl" arl. 72 ~ 17. - L. 6 I d IS50, art. 16 S +.
b). L. 3396 dc 1888, arl. 21. - L. 259 d 189+ D. 30 4 de
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18g8. P. "\ , arls. r20 a 123. - L. J114 de 1860, art. II S§ 15.
e. L. 1040 d r85g. art. 12.' - R. C. C. E. r7 jul. 1876.
d). C. Rep. art. 72 17.
§ 1m. ex Ord. I, 68, 32.
~!!1.1aS vide: Alv. 27 novo 180+. - .\1\-. + mar. 1 19. - Lo
514 de 18+8, art. 2 n. 38. - L. 555 de I 50. art. 16. - L 2639
de 1875. - D. rO.175 ele 1889; e nos terr nos cliamantinos-Viele:
-D. +65 de 1 +6, art. +3, ++, +5. +-e-5r. - D:-5955 de 1875.
Sobre madeiras: Ah-. 5 out. 1795. >;~ 9 lO. - L. IS out. 1827.
art. 5 :5 12. - L. 2+3 ele 18+1, art. II. - Reg. A. F. 5. ele II jan.
1842.

CAPITULO III.

Dos bens publicos em relação aos proprietarios.

Art. 215. - Pertencem á União
a) no planalto central da Republica uma zona de 14-400

kilometros quadrados para nella estabelecer-se a Capital
Federal;

b) as terras publicas applicadas a serviço federal ao
tempo da promulgação da COl1stituiç?-0. emquanto por lei
não passarem aos Estados;

c) a porção de terras devolutas que fôr indispensavel
para a defeza das fronteiras, fortificações, construcções
militares e estradas de ferro federaes. ficando sebmettidas
a legislação especial esses pontos do territorio nacional;

d) os proprios nacionaes, emquanto por lei não forem
julgados desnecessarios ao serviço da União;

e) os terrenos de\ oluto~ sitos no Districto Federal,
incluidos os do Mangue da Cidade Nova. e que por qual
quer titulo legitimo não pertenção ao mesmo Districto;

f) as marinhas e os accrescidos aos de marinhas;
g) a minas existentes nas terras de sua propriedade;
h) os mares territoriaes ;
i) os rios, lagos e lagàas que servem de . limites da

Republica com as nações visinhas. comprehendendo os
terrenos accrescidos ás margens dos rio, respeitados o
tratados, convénções e ajuste internacionaes;

í j) as ilhas que se form.arem nos mares territoriaes,
rios, lagos e lagôas nas condições do alinea anterior'
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t{) os bens vagos; (tlA. (k 'tr. 11 ·t C
1) os bens perdidos pelo criminoso condemnado pela

justiça federal e pela local no Districto Federal;
m) os terrenos de extinctos aldeiamentos de indios, appli-

cados a serviço federal até a prollwlgaçào da Constituição;
n) os bens que erão denominados da Corôa; ('leI 't r-

o) O patrimonio datal das princezas; ( " ,
p) o privilegio da impressão de leis e decretos federaes .;
q) 9 residuo ;
1") os bens do evento na Ca ital Federal.
~ Unico. As ilhas na costa do mar pertencem á União

SI por algum titulo não estiverem no dominio de outrem.

a). C. Rep. art. 3
b). L. 60r de 1850, art. 3 § r. - C. Rep. art. 6+. - L. 360 de
1895, art. 6' n. II II ns. 3, 4 e S.
c). C. Rep. arts. 34, II. 3r e 64-' - L. 360 de r895, art. 6 1'1. II
~ 22. - L. 429 de r896, art. 6 n. II § 2.
el). C. Rep. ari. 64 :-; unico. - L. 26 ele 1891, art. 8 ~§ 1,2 e 9.
- L. 126 B ele 1892, art. S !' 2 n. I e 2. art. 6 n. VI, alinea
I e 2. \TIl, VIII. - L. 360 ele 189S, art. 6 n. II, l:\§ II, 20 e 26.
- A. F. IS r6 ele 1893. - Vefo, D. O. 20 ag. r896.
e). L. 428 el 1896 art. 2 n. r2. - L. 3016 de r880, art. r 11 3.
A. F. 617 ele 1880. - D. 4roS ele 1868, art. roo - D. 10446 ele 1889.
- A. Reino r8 ele 17 mar. 1820' - L. 38 el r834. art. 37 § 2.
f. D. 410S ele 1868. - L. 334 de r887. art. 8 II. 3. - A. F. 120
ele r 87. - Inso·. F. 28 elez. r889' - L. 2S ele r891, art. r.
- A. F. rS3, 166, 167, 219 e 243 ele 1892. - A. F. I3r de r893.
g). C. Rep. arts. 34 n. 29 e 72 ~ 17 alin a segunelo:
h'. Orel. 2. 26, 9. - D. 876 de 1856. - L. 23 de r89I, art. 6.
- J\rg. ex D. 4105 de 1868.
i). . rg. ex C. Rep. arts. 6". 3". n· 6 e 60g). - D. 4roS de r86$.
- L. 109 de 1892. - D. 3749 d 1866. - D. 520-1- de r873. 
Trat. el limites com a Rep. do UJ.:uguay (12 out. 1&51, IS maio
1852, 2_ ab. r853) j com a do Parag-uay (9 jan. r872) j com a da
Bolívia (27 mar. r867) j com a do Peru (230ut. r Sr e II fev.
r874); com a de Venezuela (S maio 1859)'
.i). ~eg .. it. - A. F. 276 ie r891. - .\.. F. 16 dez. r897. -A. F.
8 maio 1 99. (D. O. n. 12S pg. 6.+30).
k). Ord. 2. _6. 17. - D. 2433 ele 1859. - L r73 de 1893. ar!. 12.
- L. 221 el I 9+, art. 32, I e II. - R. . C. E. 30 ab. 1861. - D.
308" ele I 98, P. I, art. r27. - J. T. F. 26 ju1. 1893. - Dir.
T. 67 pg. 32I.
1). ·od. Pel!o art. 69 a).
m). L. 2672 ie 1875. - L. 3.)48 de 1. 77, art. 8 n. 3 alinea 2 e 3.
- C. Rep. :1ft. 4.
n), o). . R p. arts. 1 e 64'
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pj. Vicl. a.rt. 200, alinea h).
q). L. 221 d 1894, art. 32 li. II.
r). D. 2433 de 1859, al"t. II n. 3.

Uno Arg. ex L. 3 de I 3+. - A. F. 276 de 1891. - _\.. F. 16 de
dez. I 97. - D. 1371 ele 1891. - L. _26 de 1894,

Art. 216. - Pertencem aos Estados
a) as terras devolutas, com excepção das pertencentes

á União, comprehendendo mattas, aguas e quaesqucr acces
::iões;

b) as niinas, inclusive as de diamantes, existentes nas
terras devolutas que por effeito da Constitui. ão lhes ficárão
pertencendo e ainda que encontradas sejão nas que passárão
para o dominio particular depois da lei n. 601 de 18 de
Setembro ele ISSO;
. c) as margens dos rios navegaveis e dQS que se fazem

os navegaveis na zona nellas reservada para ser vidão
publica e respectivos accrescidos. si por algum titulo legi
timo não estiverem no dominio federal, municipal ou
particular, respeitado o limite do dominio maritimo ;

d) as ilhas que se formarem nos rios navegaveis e nqs
dos que se fazem os navegaveis;

e) os lagos e lagõas encravados em terras devolutas que
lhes pertencerem;

f) as jazidas de diamantes encontradas nas terras devo
lutas de sua propriedade ou que hajão passado ao dominio
particular depois da lei n 601 de 18 de Setembro de 1850
e nos rios navegaveis e nos dos que se fazem os n avegaveis ;

g) os terrenos dos extinctos aldeiamentos de indios e que
forão transferidos segundo as leis n. 2672 de 20 de Outubro
de 1875 e n. 3348 de 20 de Outubro de 1887, art. 8 n. 3,
alinea terceiro;

h) o dominio directo dos terrenos dessa espeCle, cujos
[óros não forão remidos nos termos da lei n. 2673 de 20
de Outubro de 1875 ; J

i) os bens perdidos pelo cnmll10SO condemnado pela
respectiva justiça estadoai ;

j) os bens do evento;
k) os bens qu constituirem seu domlnio industrial e

financeiro.
al. C. Rep. art. 64, - L. 514 de 1848, art. 16.
b). . Rep. art. 64. - L. 601 ele 1850, art. 16 ~ +. - L. 2672

de 1875, art. 1 § 2. - L. 3348 de 1887, art. 8 n . .J alin a 2 e 3.
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c). D. 4105 de 1868. art. I ~ I e 4, - C. Rep. arts. 34 n. 6 e
65 n. 2. - L. 109 de 1892.
cl). Arg. ex lego cito - J. S. T. F. 28 maio 1892.
l. Lg. ciL

f). L. 01 de 1850. art. 16 ~ 4.
g) b). C. Rep. art. 6.,.
i). od. Peno art. 69 a).
j). L. 5 6 de 1850, art. r4, - D. 2-133 de I 59, arls. 85 e seg.
kl. . Rep arl. 9 5.: -I e art. 13. - L. 109 de 1892.

~ Unico. Si os rios navegavels e os de que se fazem os
na\'egaveis banharem mais de um Estado ou se e::d:enderem
a territorio slrangeiro, ao Congresso acional competirá
legislar sobre a na\·egação.

C. Rep. art. 3-1 n. 5. - L. J09 de 1892. - D. 3746 de 1866. -
D. 520-1 de r873. - J. . T. F. 28 maio 1892.

Art. 217. - Enlre os bens proprios do patrimonio mu
nicipal stão

L no Districto Federal:
a) as doaçõ s que forão feitas pé\.ra esse fim no periodo

colonial;
b) o uso e fi-ucto (fóros e laudemios) dos terrenos de

marinhas, inclusive os do Mangue visinho á Cidade ova,
respeitadas as concessões gratuitas;

c) o uso e fructo, linútado aos fóros, dos terrenos ac
crescidos aos de marinhas.

II. nos Estados:
a) as concessões de terras publicas feitas pelo poder

competente;
b) as terras dos xtinctos aldeiamentos de indios em que

estivessem fundadas villas e povoações ao tempo da pro
mulgação da lei n. 2672 de 20 de Omubro de 1875 ou
possào ser fundadas e as necessarias para logradomos pu
blicos ;

c) o uso e fructo, limitado aos fóros, das terras dos ex
tinctos aldeiamentos de indios, que não forão remidas nos
termos do artigo I § 1 da lei n. 2672 de 20 de Outubro
de 1875 ;

d) as minas existentes nos terrenos de sua propriedade,
aforados depois do lei n. 601 de 18 de Setembro de 1850,
ou nào aforados ainda;

e) as mattas, aguas e accessões dos terrenos de seu pa-
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trimonio não aforado e em todo o caso as servidões de
agua, caminho vicinal e abertura de estradas;

1) os proprios que tiverem adquirido por qualquer titulo

legitimo.
I _ a). A doação ~ ila por E tacio de Sá em 16 de julho 1565. 

A concessào de 1567. - .\1\'. 10 ab. 1821. - A sesmaria dos
sobejos. -: C. R. 8 jan. 179+' - Os terrenos r alengos do
Irajá. - (Alv. 10 ab. I 21). -. sesmaria do R alengo elo
Campo-Grande.
b). L. 38 de 183+, art. 37 n. 2. - L. 60 de 1838, art. 9 li. 27·

_ L. 1507 de Í867, art. 3+, ns. 33 e 3+-
c). L. 3348 de 1887, art. ,n. 3. - A. F. 120 de I 87, - Instr.
F. 28 dez. 1889'
II - ajo L. 640 de 1852, art. 3 (p. ex).
bl. L. 2672 de 1875, art. 1 § 3.
c). L. 3348 de 1887, art. 8 n· 3. - A. F. 120 de 1 7' - Instr .. F.
28 dez. 1889.
(1). C. Rep. art. 72 § 17· - L. 601 d 1850, art. 16 ~ 4' - L.
2672 n.e 1875. art. I § 2.
e). L. 601 de 1850. art. 16 § § [. 2 e 3. L. 2672 de J875,

art. I § 2.

f). D. 5581 de 1874, arts. 13, n. 7 e 23 11 2. - D. 2 00 de 1898,

art. 12 n. 9 e art. SI I1S. I e 2.

TITULO III.

Dos Factos.

Al't. 218. - Os factos juridicos ou os acont cimentos.
em virtude dos quaes as xelações de direito começão, mo
dificão-se, conser,:ão-se ou extinguem-se. podem resultar
ou de actos li\Tes ou de circumstancias accidentaes ou de
acções e omissões de terceiros.

Ord. 3. 78 ~ I. - Ord. 4, 27, - Ord. +, 37, - Ord. !. 38 e
39. - Ord 4, 44, +. - Orei. 4. 65, pr. - Ord. 4, 82, 5. - Grd.
+' 95. - Cod. Com. arls. 26. 30. 75, 145, 1+9, 159. 160, l(n, 23 .

2'2, 277, 297. 305. 31+. +2+, H'I 470. 519. 556. 660, 702. 708, 712.
713.• 28 e outros. -. Dec. 737 rl 1850, arts. Q6. 237 e 390. - D.
I69.A de I 90, arls. 6 ,.; 5 e 11 ,.; 2. - D. 37q de IS 0, arls 75.
131. 137 ~ 6, 226 ,,2 273 - D. 917 de 1890, arts. 28 a 34' 
Cod. Peno art. 2. - D. 30 + eI 1S98. P. I. art. 262: p. m.
art. 11'05 b) e 360 a); P. IV, arts. 1 c) e 2.
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Art. 219. - Os actos podem ser licitos ou illicitor e
constituir expressão de uma vontade unica ou do concurso
de duas ou mais vontades.

Orel. 4. 44. 3. - Ord. 4. 76, pr. 4 5. - Orel. 4· 79. pr. - L.
55g de 18g8. art. 10 § 4 n. 2. - Leg. cit.

Art. 220.
rosas,

Podem ser gratuitos ou beneficos e one-

Ore1 4. 44, 2. - L. 1507 de 1867. art. 19. - D. 169 A de 18go,
art. 8, :''' 1. 2 e 3. - D. 370 d 18go. art. 233. - D. 917 de 1890.
arts. 29, 30 31.

Art. 221. - A eflicacia dos actos juridicos póde ou nào
depender do fallecimento daquelles de cuja vontade ema
nárào e assim ou sào entre vivos ou disposição de ultima
vontade (iI/ter vivos e mOI'tis causa).

L. 19 novo 1821. - Leg. cit. - T. de FI'. Esb. arts. 438 e 439'

.' Unico. Todos os actos ordenados para o tempo da
morte se podem revogar até a morte, salvas as clausulas
ou estipulações nOs pactos ante·nupciaes.

Ord. 4, 47· - L. 17 ag-. 1761 , S .

Art. 222. - Actos illicitos. acções ou omissões, voluntarias
ou involulltarias, são os prohibidos ou não permittidos por
lei; não produzem direitos para seus autores e sómente
obrigações.

Coel. Peno arts. 2 e 6g b) s. UIl. - C. Rep. art. 72 s 1. - Ord.
3. 7 , I. - Ord. 4, 53, 2, 3. - Alv. rI jun, 1765. - i\h·.26
set. 17n9. - Cod. Com. art. 129 n. II.

CAPITULO r.

Dos elementos dos actos juridicos.

Art. 223. - A' existencia dos actos juri Ecos voluntarios
e licitas referem-se

a) a capacidade ci\ iI do agente;
b) o consentimento;
c) o objecto;
d) a causa;



e) a modalidade e confirmação;
f) a fórma.

Or·d. 4, r, pr. - L. 19 jarro 1756. - Cod. Com. al"ts. 12g e 191.
- D. 737 ele 1850. arts. 682 a 684 §§ I e 2. - D. 18r ele 18go.
arts. 65 e 66. - D. 763 de 18go. - D. 370 ele 18go, axt. 394.

Art. 224. - Têm capacidade civil todas as pessoas a
quem por lei não se prohibe o exercicio, por Si ou por
outrem, do acto de que se tratar.

Parte Geral, T. r.

SECÇÃO L

Do consentimento.

Art. 225. - 0 consentimento ou manifestação da vontade
póde ser expresso ou tacito. Este resulta de acçõe? ou
omissões Jielas quaes se possa concluir a intenção elo agente
e nunq. se presume' extender-se ao qu.e se ignora; aquelle
de expressão verbal ou escripta de modo inequivoco e
sob fórma legal.

Orel. 3, g. 2. - Ol"el. 3, 6g. 4, - Orel. 3, 79. 2. - Ord. 3, 80, 2.

- Orel. 4, g, pr. - Orel. 4, 19. r. - Ord. 4. 38, pr. - Ord. 4,
48, pr. - Ord. 4. 53, pr. - Orel. 4 S2, pr-. - L. 30 ab. 1768.
- D. rSl de 18go, art. 7 § 5.

§ r. Não basta o consentimento tacito quando a lei o
eXige expresso.

Orel. 'I. 48. - Al"g. ex D. 181 ele lSg0, art. 66.

§ 2. O consentimento expresso, posterior ao acto, rati
fica-o, salvos os direitos de terceiros e emquanto nâo esta
pronunciada ·a l1ullidade.

D. 737 ele ISSO, art. 688. - D. r8r ele r8~0. art. 66. - 0.37°
de 18go, arts. 212 a 215 e 253 a :iSSo

Art. 226. - Vicião ') consentimento
a) a ignorancla ou errGl de facto;
b) a violencia, a seducção ;
c) a fraude, o dolo, a simulação;
d) a lezão.
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OreI. ~, 62, I. - Cad. Com. arls. 12g, n. IV. 210 e 220. - Cad.
Peno al·t. 180.

Art. 227. - O erro ou ignorancia deve ser essencial.

Ord. 3, 34, 1. - Ord..h 17, pr.. 8, 10 - Cad. Com. arts. 210
e 220. - D. 181 de 18go, art. 72.

Art. 228. - Constituem violencia
a) O sequestro da pessoa;
b) o carcere privado;
c) o medo ou temor de grave damno.á. pessoa ou bens;
d) a ameaça de publicações infamantes e falsas denuncias;
e) todo O acto de força, prepotencia ou coacção que

impede ou é .capaz de impedir ou tolher livre manifestação
de consentimento ou a faculdade de fazer o que a lei pennitte ;

f) toda a ameaça acompanhada de perigo actual;
g) o rapto.

OreI. 4 62, I. - Ord. 4. 75 pr. - Ord. 4, 8+. pr. I, 3, 4' 
Cad. Peno arts. 27.. 5. 180, 181 e 362. - D. I I de 18go, arts.
7 §§ 5 e 6 63 a 66.

§ Unico. São validos os actos feitos por presos em cadeas
ou detenções ublicas.

Ord. 4, 75, 2. - D. 737 de r850, art. 34-g. - D. 5737 de 1874.
arl. 202. - L. 221 de I8')~, arl. 41 :-s uu. - D. 2162 de r895.
arl. 8.

Art. 229. - A seducção ou induzimento deve ser tal que
tire ao consentimento a commum espontaneidade, consti
tuindo coacção moral, engano ou dolo.

Ord. 4, 62, I. -=. D. I 1 de 189 , art. 7 § 6. - Cad. Peno arts.
270 e 338 11. 5 7.

Art. ~30. - O dolo e a .fr~ude podem consistir el:1 acç~o~,,::-~
ou omlssão. Quando a lel não a presume. sua exlstencla.t..·r.f'_.J.od.oc......
deve ser provada. ~~""'.'rM-.:.t-l~ ÀNte.:~ ~c4.....f_...l

~""'--;
Cod. Peno aTi. 2. - D. 917 le 1890, ali. 28 e sego - D. 737 de~J..-.,~...,
I1l50, m:ts. 185 e 186. :~/'!a.w•.

~ r. Do proprio dolo, fraude ou malicia ninguem pôde ~~d_.
- tirar co dr" "-r

1111110 O. "'.1,./.l/I
ar 1. 4, I, 3. - Alv. I set. 1757. - Alv. 24- f V. 176+, § 21. - ,.. J..lo 'l1lAl.>
Ah·. IS oul. 176~. - .\S . 29~ de 9 ab. 1772 . fftJJ

§ 2. q JUlZ não ficará adstricto ás regras de direito
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rova; decidirá conforme sua livre e intima con-

D. 917 de 1890 art. 35 S 4, - Ord. 3. 59. 25. - Arg. ex. Cod.
A?,- ..... 1-:k ~Com. art. 139.

l.~#o<~:ft.~~31. - Simulação se faz quando se procede dolo-
làIt..~ D- --Ir.~-~-"",__",,;-~amente declarando-se o que na verdade não se contractou.

A~~",,":-..Pr Ord. 4, 71.

,.:6;.~,~ Unico. A simulação deve ser maliciosa, isto é, para
~~ prejudicar a terc~iros ou para defraudar o pagamento de
I ," imposto ou disposição de qualquer lei.

Ord. 3, 34, 1. - Ord. 3 59, 25. - Ord. 4, 71. - 'od. om art.
129, IV - D. 737 de r850, art. 6 4, - D. 2800 de 1898, arl. 44
" lulico. - D. 169 A de 1890, aI'ts. IS e 19. - D. 370 de I89(j,

(íj. .. ~ art. 394, .

~Art. 232. - A lezão vicia o consentimento quando é .
;:C:~n?rme, ist? é, si excede de metade do just? valor do~
,,~.J..~obJecto; pode ser allegada, qualquer qu~ seja o acto, .

ân,..;, contracto ou transacção, salvos os casos expressos em lei. r;)
--__....!.1:.z.99'L ....1
~ k M Ord. 4, 13, pr. 6, 7 8. - Arg. ex L. 31 mai 1774· - L. 20 jUll ~,

j,,~_ fi... ' 1774' - L. 3272 de 1885, art. r § r. - D. 9549 d 1886, art. 24 CA.
r~ ~~ - D. r69 A de 19 jan. 1890, art. 14 S I. - D. 848 de 18.90, ar,.
-4.L~1lJ

".I. ~ 283. - D. 9885 de r888, arl. r9. - L. r73B de I 93, arl. q.

C<MJ;....J;~J&. ~ T. A lezão, tratando-se de partilha entre herdeiros, é
regulada por disposições especiaes.

Ord. 4, 96 18 in f. 19 e 20.

2. A lezão enormissima", equivalendo a dolo e fraude
produz effeitos absolutos. (f-ff~-- ......... ~J. ~)

Ord. 4. 13, ta'

SECÇÃO II.

Do objecto.

Art. 233. - ·0 objecto deve ser physica ou legalmente
passiveI, isto " não prohibido p la lei ou ujo nso ou
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fim não fôr manifestamente offensivo da moral e dos bons
costume'>.

Cod. 'om. arl. 129. - L. r73 de r893, art. 3.

Art. 234. - Não podem ser objecto dos actos, smao
nos casos perlllittidos em lei, os bens que estão fóra do
commercio e os litigiosos.

§ I. Considerão-se litigio.sos, emquanto o litigio não
terminar por sentença definitiva passada em julgado, os
bens

a) sobre que se mover acçâo real de dominio desde o
momento da citação inicial;

a) sobre que pender acção pessoal reipersecutoria, por
terem sido emprestados, dados em penhor, depositados ou
devidos por outra causa, desde que a lide fôr contestada.

§ 2. As acções reaes e as pessoaes para pagamento de
alguma quantidade tornão se litigiosas tanto que a lide fõr
contestada; a acçâo de dominio, porém, torna-se tal desde
o começo da lide.

Ord. 4. ro, pr. r a 8. - D. 737 ele 185o, arts. 59 c 494, ::s r. 
D. 8+8 ti r890, Qrt. 247, - D. 308+ de 1898, P. nI, arts. 62 e 494.

Art. 235. - As heranças de pessoas vivas não podem
ser objecto de contracto, sendo prohibidos os pactos suc
cessorios,. salvo tratando-se de estipulações reciprocas dos
esposos, para o caso de morte, em contracto ante-nupcial.

Ord. 4, 70, 3. - L. 22 set. r8_8, art. 7. - Ore1. +, 46, pr. - L.
r7 a IT• r761, 8. - Arf?:. ex D. 18r de 11190, art. 57'

SECÇAO III.

Da causa.

Art. 236. - A causa certa é o titulo ou fundamento do
direito .

. Unico. O titulo é
a) gratuito ou oneroso;
b) singular ou universal;
c) successorio e reslam nlario;
d) legitimo ou reprovado;
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e) revogavel ou irrevogavel;
f) resoluvel ou não resoluvel.

Ord. 3, 45, II· - Ord. 3, 59, 12. - Ord. 4, 37, I. - Ord. -I, 38.
3. - Ord. 4, 43, IS. - Ord. 4, 44, 1. - Ord. 4, 54. 3. - Ord.
4. 58, 3, 4' - Cod. Com. arts. 129, III, 214. 387, -150, -158 e 462.
D. 169 A de 1890, al"t. 8. - D. 370 de r890, arts. l_I, 233, 2-15.

8 e 367· - D. 917 de 890, arts. 29, 30, 71 e 150. - D. 8-18 de
1890, _ar!. 307, - D. 737 de 1850, arts. 597 e 620 § 6.

Art. 237. - Causa tambem pôde ser considerada no seno
tido de motivo do acto e nesse cas9 o engano f~l-o nullo.

Ord. 3, 34, r. - Ord. 4, 63, 5.

SECÇAO IV.

Da modalidade e da confirmaç~o.

Art. 238. - A modalidade e a confirmação comprehen-
dem

a) a condição;
b) o prazo ou termo;
c) o modo;
d) os pactos adjectos;
e) a pena convencional;
f) o signal.
Art. 239. - A condição deve ser honesta, possivei, não

prohibida por lei; é suspensiva, resolutoria, casual, po
testativa e mixta.

Ord. 3. 45, 3. - Ord_ 4. tits. 1 • 2 ; 4 pr; 5 § 3; 8 § I; II
2; 42; 43 § r6; 4+ !'. 9; 56 e 72. - Ass. 240 de 25 Ie\'.

1745. - Ass.. 247 ele::, jul. 1748. - D. 169 A de 1890, ar!. 815 5.
D. 370 de I~90, art. 250. - Cod. Peno ::n-ls. 217 e 218.

Art. 240. - E' nulla toda a condição contra a razão
natural.

§ U nico. E' licita, porém, a condição de não se tornar a
casar, a de casar com pessoa da mesma profis4ão do ma
rido fallecido, a de casar ou não casar.
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Res. 23 set. r795, arls. 2 e 9 a r r. - L. 6 nov. r827 b.
3607 de 1866, arl. ro. - D. 475 de r890, art. 3 n. 2. - D. 6g5
de r890, arts. r9 n. r, 22 e 24' - D. 942 A de r8go, art. 33 § r
n.2. - L. 8 ag. r89r. - L. 288 de r895. - D. 2448 de r897,
ati. ro· - L. 490 de r897, art. 7 :::> r j). - D. 28r9 de r898,
arts. 30 e 46 n. r. - Ordens do Thesouro de 8 jul. r833' 30 maio
'r835; 30 out. r844. - A.F. 97 de r84+ - A.F. r58 de r871. .

Art. 241. - Antes de verificada a condição suspensiva
nào poderá o credor da obrigação exercitar o seu direito
mas sámente usar dos meios tendentes á sua conservação
ou segurança.

Arg. ex Cad. Com. art. r36. - D. 917 de 18go, ati. 23 n. 2.

§ 1. Emquanto pender a condição, o tempo não correrá.

Ord. 4. 83, 7·

§ 2. Aquelle que pretender ter adquirido direito pelo im
plemento da condição deverá provaI-o.

Ass. 237 d q jun. 1740. - D. 169 A de r89:>, art. 8 § S. 
D. 370 de 1890, ali. 250.

§ 3. O implemento da condição não pr0duz effeito con
tra terceiros, tratando se de transmissão de irnmoveis, SI

não constar do registro.

D. 169 A de 1890, art. 8 5. - D . .370 de 1890, art. 25o.

Art. 242. - A condição resolutoria páde ser expressa ou
tacita.

Ord. 4, 5 2 e 3. - Alv. 4 set. IRro.

§ Unico. Resolvido o direito de quem dá, resolve-se o
direito de quem o recebe.

Ord. 2, 35, 25. - D. 370 de r890, art. 226 § 8.

Art. 243. - O termo ou prazo presume-se estabelecido
pal'a ambas as partes.

Ord. 3, 35. - Cad. Com. arts. 136 e 43r.

Art. 244. - Modo é O encargo imposto áquelle em CUJO

proveito se constitue um direito por acto de mera li
beralidade.

Ord. 4, 63. pr. S. - D. 45r B de r890. art. 41.

§ Unico. Os encargos são taxativos e não demonstra
tivos.

Arg. ex L. 9 set. 1769, § 20. - Ass. 320 de 2. mar. de 1786.



Art. 245. - Os pactos aeljectos elevem ser honestos e
pennittidos por lei.

ar'!. 4, 4, pr. - D. 370 de r890, art. 206.

Art. 246. - A clausula penal ou pena convencional não
poderá exceder o valor da obrigação principal ou e<;ta
seja de dar ou seja de fazer.

Ord. 4, 70, pr. 2.

§ r. O creuor não poderá eXIgIr ao mesmo tempo o
cumprimento ela obrigação principal e a pena.

Arg. ex Ord. cito - T. de FI'. E b. art. 994,

~ 2. Si O contracto rõr nullo, torpe ou reprovado, a pena
convencional tam bem será nulla.

Ord. 4, 48, r. - OreI. 4, 70, 3.

§ 3. Sendo commerciante o devedor e vindo a fallir, a
clausula penal não produzirá effeito.

D. 917 de r8go. art. 20 S 3.

4. A pena convencional que pagará á outra parte aquella
que recorrer da decisão arbitral, não obstante a clausula
- sem recurso -, nUDca será maior que o terço do valor ela
demanda.

D. 3goo ele r867, art. ro, ,s; 3. - D. 3084 ele 1898, P. III, arls.
775 cl, 830 e 834

Art. 247. - O signal, cousa, ou quantia, que uma das
partes entrega como penhor da execução de sua obrigação.
ou autorisa o arrependimento e vale como condição reso·
lutaria ou semelhante entrega é começo de execução e
principio de paga e nesse caso não procede a faculdade de
arrependimento.

OH!. 4, 2, 1 e 3.

&n'I'U" jH ~/;;;-4~~ SECC \.0 V.
If~~;;:-';:'=::;;a-- >

eJtL~.Lj;,~I::Da forma dos actos jurídicos.
-"':'J..u~~~

~r-"Arl:' 248. - A fórma interna e externa dos actos Jun-
• ~. dicas ou aíTecta sua propria existencia ou simplesmente sua

força prolJatoria.
~.tI-o.-... - ............ :

-li--."~~ tk<- -:;J;;:;c"""'"~~/~
1#" #""':"'4-« ...., II&'-f'r-r·L..-:ti; -r-~7..-Jt!! ~~~. e:I-d-
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:"i Unico. \. expressão acto no direito escripto é tambem
tomada no sentido de instrumento, documento ou titulo e
aSSlln os actos, prova litteral, são judiciaes ou extrajudi
ciaes.

Cod. om. arts. 2, 52 448. 453 III, 461 VI. 874 I e IV. - D.
737 ele 1850. arts. qo § I e 2 e art. 151. - D. 5738 de 1874. 
D. 370 de 1890' arts. 74. 196 l:i 5, 198 199. 200 a 204, 206, 237 e
-45 ~ 9· - D. 451 B de 1890 art. 39· - D. 169 ele 1890, art.
8 ~ 3. - L. 79 el 1892. - D. 2162 ele 1895, art. r.

Art. 249. - A fórma dos actos juridicos é essencial
sámente quando a lei o determina.

Ass. 342 de 23 jul. 18l!. - Cod. Com. art. 124,

~ Unico. Si fórma mais favoravel é posteriormente per
mittida, acto anterior irregular fica revalidado.

Arg. ex D. 572 de 1890. art. 3.

Art. 250. - A fórma que a lei exige para qualquer acto
presume se não observada e preenchida, si do mesmo acto
nào consta ter sido observada, ainda que por outro modo
isto se prove.

D. 737 de 1 50, art. 690. - D. 95+9 de 1886, art. 63.

Art. 251. - Os symbolos produzem effeitos juridicos nos
casos que a lei determina.

Ord. 3, 78, 4, - L. 20 jun. 177+ ~ 16. - Reg. do s 16 do art.
11 da L. 62 de 1851. - A. F. 385 de I 34' - A. F. r4 de
185+, arl. 3. - D. 2818 d r898, art. 10. -- D. 30 + de 1898, P.
III. art. 416. - Cod. Com. arts. 199, 200 e 274· - J. S. T. F.
r895 n. 150.

Art. 252. - A fórma por escripto é instrumento publico
ou particular.

Ord. r, 78. - L. 30 out. r830. - D. 4968 de 1872. - D. 9420 de
I 85. - D. 370 de 1 90. arts. 222. 237 e 394' - L. 79 de I1l92.

Art. 253. - São instrumentos publicas
a) os actos j'Udiciaes ; --
b) as certidões de escrivães, tiradas dos autos;
) as escripturas extrahidas das notas dos tabelliães e

fllllccionarios a elles equiparados;
cl) os instrumentos de approvação de testamentos e

codicillos ;
e) os de protestos de lettras;



- 86-

f) os livros das Estações fiscaes ou de quaesquer repar
tições publicas e as certidões delles e)(trahidas;

g) os instrumentos guardados nos archivos publicas;
h) os assentos dos livros ecclesiasticos e suas certidões

a respeito dos nascimentos e casamentos anteriores a I de
Janeiro de 1889;

i) os assentos e certidões dos livros do' Registro Civil;
j) os actos do casamento civil e suas certidões.

a). Ord. I, 24, 16, 19, 21. - Ord. I, 78 § 6. - Ord. I,79, 5, 14.
- Ord. 4, 96, 18. - Ord. 4, 102, 3.
b). D. 470 de I8go. - D. 2162 de 1895, art. 34'
c). Ord. I, 78, 2. - Ord. 3, 25. - Ord. 3, 29. - Ord. 3, 59'
L. 30 out. 1830. - D. 325<) de 1899, art. 281.
d>' Ord, 4, 80, I. - Ass. 345 de 17 ag. I8u. - Ass. 358 de
10 JUDo 1817.
e). D. 737 de 1850, arts. 370 e sego
f). Ord. 3, 59, 18. - Ord. 3, 60, 2.

g). Ord. 3, 61.
h). Vide Parte Geral. - Ord. 3. 25, 5.
Q, j). L. II44 de 1861. - D. 3069 de 1863. - D. 9886 de 1888.
- D. 181 de 189'"

Art. 254. - São regUlsltos do instrumento publico
a) que seja feito por official publico;
b) que o mesmo official seja rogado para fazer o In-

strumento;
c) que o faça no territorio para que foi creado;
d) que o faça do que perante elle occorreu;
e) que seja extrahido do livro de notas, si tratar-se de

escriptura ; ,
f) que contenha as solemnidades legaes na fôrma dfl

artigo seguinte.

a). Leg. cito
b). L. 2033 de 1871, art. 29, § 9. - Ord. I, 78, 3, 5.
c). Ord. I. 80, 6. .
d). D. 737 de 1850. art. 143.
e). Ord. I, 78, 2, 4, 17, 18. - Ord. 3, 60, 5.

Art. 255. - As solemnidades legaes são geraes ou es·
peclaes.

§ I. São geraes :
aI a declaração do anno, mez e dia, por extenso e não

em algarism ;
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b) a do lugar onde se faz o acto com a designação
da casa;

c) a indicação do nome das partes;
d) a declaração de serem conhecidas pelas proprias do

aflicial publico ou das testemunhas conhecidas do mesmo
aflicial ;

e) a de ter sido lido ás partes e testemunhas ;
f) a declaração e resalva das emenda~ e accrescenta

meiltos por entrelinha, feitas antes ou durante a leitura,
a que deverá ser feito no fim da nota e antes da assi
natura·
g) a subscripção das partes ou de alguem por ellas no

caso de não poder ou não saber a pÇl.rte assignar ;
h) a assignatura das testemunhas que assistirão ao acto

e ás quaes foi lido;
i) o signal publico do official e sua assignatura.
§ 2. São especi~

a) nas escripturas de compra e venda e actos eqUI
valentes de immoveis sujeitos a imposto federal de trans
missão de propriedade, a transcripção litteral do conheci
mento respectivo j

b) nas escripturas de hypotheca convencional, a desi
gnação da divida e a declaração expressa feita pelo mutu
aria de estarem ou não os bens sujeito~ a quaesquer respon
sabilidades por hypothecas legaes;

c) nos contractos celebrados com as sociedades de
credito real, a declaração do valor dQ immovel hypothecado ;

d) nas escripturas de penhor agricola, a declaração da
importq.ncia da divida;

e) nas escripturas ante-nupciaes de pacto datal ou exclu
sivo de corilmunhão de todos ou alguns dos bens, a decla
ração dos constitutivos do dote, os excluidos da com
munhão e o valor em que são estimados;

f) nas eseripturas de constituição de sociedade anonyma
e nas de augmento de capital, a transcripção do conheci
mento ele deposito da decima parte em dinheiro do . ca ital
s bscri to nessa espeCle e a ac a a assembléa geral que
approvar a avaliação dos bens, direitos e cousas que fo
rem admittielos como prestações ele capital;

g) nas escripturas ue compra e venda de embarcações
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brazileiras destinadas á navegação do alto mar, a inserção
elo theor do seu registro com todas as annotações e bem
assim a transcrip ão litteral do conlíecimento do imposto
de transmissão;

h) nas escripturas de hypotheca convencional de me
nores e interdictos a autorisação do juiz, sendo o respectivo
alvará transcripto nellas, sob pena de nul1idade da hypotheca.

§ 1. - Ord. 1, 80. - D. 28 jul. 1722. - D. 3084 de 18g8, P.
III, art. 264,
§ 2. - a). D. 5581 de 1874, art. 38. - D. 2800 de 1898, art. 72
~ nn.
b). D. 16g A de 18go, art. 4 § 6. - D. 370 de 1890, art. 130

1 e art. 394'
c). D. 370 de 1890, art. 130 § 2.
di. D. 370 d 18go, ari. 364 § I·
e). D. 370 de 18go, art. 173 ~ UD.

f). D. 434 de 18gI, aliso 72, 73 e g6.
g). Cad. Com. art. 468. - D. 2800 de 18g8, art. 72 § UD.

h). D. 370 de 1890, art. lIg b).

Apt. 256. - O numero e qualidade das testemunhas instru
mentarias varia segundo a natureza do acto.

A lei determina os casos em que são necessarias mais
de duas e aquelles em que não podem ser as mulheres.

Ord. I, 78, 4. - OreI. 4, 80,· I, 3, 4' - Ord. 4, 83, 5. - OreI.
4, 8q. - D. I 1 de 18go, arts. 24, 25, 3-4 e 37'

Unic'b. Testemunhas legaes são as que presenciárão o
acto.

A. I jul. 1776, § 2.

Art. 257. - As escripturas publicas devem ser feitas
a) pelos tabelliães de notas;
b) pelos esct:ivães do juizo de paz em seus respe'ctivo

di trictos fóra das cidades e villas;
c) pelos agentes consulares brazileiros.

Orel. 1. 78. - L. 30 out. 1830. - D. 9420 de 1885. - D. 1327 D
ele ]·gl. - D. 3084 de'l g8, P. III, art. 264' -.D. 3259 ele ]899,
art. 281.

Art. 258. - As escripturas publicas devem ser lavradas
nos livros de Tatas ou nos elos Consulados, segundo o
respectivo regulamento.

~ 1. Ta Capital Federal e nas dos Estados os tabelliães
terão dous li vros de notas, além do de regi~tro e de pro-
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curações, um para as escripturas de compra e venda ou
quaesquer actos translati vos de propriedade plena ou limi
tada e o outro para as escripturas em geral.

~ 2. A di posição do paragrapho antecedente é appE
cavei aos tabelliães d'as outras cidades populosas nos casos
e pela fórma determinad.os n"as respectivas leis estadoaes.

D. 5738 ele 1874, art. I I. - D. 9420 de 1885. - D. 3259 ele
1899, art. 202. - C. Rep. art. 65 n. 2.

Art. 259. - Os tabelliães de notas poderão mandar
lavrar as escripturas pelos escreventes devidamente habili
tados, sub~crevendo-as, porém, e carregando com inteira
responsabilidade.
~ Unico. Exce tuão-se as syguintes que serão exclusiva

mente lavradas pelos tabelliães
_a) as que contiverem dispàsições testamentarias;

b) as que forem de doações causa mortis;
c) as que houverem de ser lavradas fóra de ca'rtorio.

D. 482+ de I 71, art. 78. - D. 9-120 ele I 85. ari's. 28 e 29· 
D. 3084 de' 1898. P. III, art. 265.

Art. 260. - Assignadas as escripturas, O official publico
dará ás partes os competentes traslados, sendo·lhes pedido,
no prazo de 3 dias ou no de 8, si a copia fôr extensa,
res ondendo pelo damno que causar com o retardamento ..... 

Ord. I, -78, 17, 18.

Art. 261. - A primeira copia do in'strumento extrahida
do livro de notas em que foi lavrado é o que se denonúna
primeiro traslado e considera-se como repetição em avulso
do mesmo instrumento. ,

Ord. I, 78. 17. 18. - D. 5737 de J8,,+, arts. 97 e 9 . - D. 2162
ele I 95, art. I ns. 6 elO. - D. 18r de 1 90, art. 85 ~ 5.

nico. Si os traslados se perderem, o official não dará
egundos sem despacho do juiz competente.

OreL I, 78. 1:9. - Ord. 3, 6o, 6. - ~lv. 27 ab. de 16-17. - D. 308-1
de 1 9 , P. III, art. 280.

Art. 262. - as certidàes e mais actos do seu officio
o ofiiciae publicas apenas indicarão o titulo do argo que
exercem .

.. Uni O. Em instrumentos publicas é defezo fazer ante
ceder da palavra-senhor-o nome de qualquer pessoa.
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D. 25 ele r88g. - Alv. 3 novo 15g7'

Art. 263. - São reprovadas nas escripturas, e com' res
ponsabilidade do oflicial as clausulas

a) d~ renuncia de citação, consentindo O contrahente em
ser condemnado e executado sem ser citado ou em ser
citado por elle o distribuidor ou tabellião i

b) a depositaria, salvo nas transacções sobre pleitos, de
não serem as partes ouvidas sem prévio deposito de certa
quantia;
, c) de juramento promissorio;

d) de renu,11cia do direito de impugnar a confissão, feita
em escriptura, de haver res:ebido certa quantia por empres
timo.

Ord. 4, 72 e 73. - Ord. 1, 7S, r3. - Orel. 4, 51, pr. r, 5. - Alv.
3r maio r774-. - Alv. r jan. r6r4-' - D. II mar. 16g5. - L.
22 set r828, art. 7, - D. 308.1- de r898. P. III, art. 6r.

Art. 264~ - São reprovadas nas escripturas, mas sem
responsabilidade do oflicial, as clausulas

a) de renuncia da acção de lezão ou de doação de
maior valia nos contractos em que ha lezão ;

b) de renuncia do beneficio de exoneração;
c) de renuncia do direito de revogar a doação por

motivo de ingratidão do donatario;.
d) ue renuncia do beneficio de divisão €"tre fiadores,

não se tratando de fiança solidaria;
e) de qualquer estipulação que tenha por fim tolher ao

arrenC1atario os ,beneficios do penhor é\.gricola ou outra
qualquer clausnla que autorise o credor a se assenhorear
do penhor sem as formalidades legaes ;

f) a que estipular- nos contractos de sociedade que a
totalidade dos lucros pertença a um só dos socios ou em
que algum seja delles excluido e a que desonerar de toda
a contribuição nas perdas as SOll11nas ou effeitos entrados
por um ou mais socios para o fundo social.

Orel. 4, r3, g. - Ord. 4, 61, 9. - Ord. +, 63, ro. - Ord. 4,
59. 4' - Ord. 4, 56 r. - D. r65 de r8go, art. 3 ~ 2. - D.
370 ele r8go, art. 377, § 2. - Ord. +. 44' 9' - Cad. orn. art. 2 8.

Art. 265. - Os actos judiciacs tem a mesma força das
escripturas publicas.

. Unico. Os termos prejudiciaes, como renun ias, fianças,
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cauções, louvações, procurações apud acta, pactos e con
venções que em juizo se fizerem serão -de nenhum effeito
si as partes não assignarem.

Si estas não forem conhecidas do escrivão ou nos casos
expressos em lei deverão tambem assignar com o juiz duas
ou mais testemunhas, conforme o acto.

O escrivão, que não intimar as partes para que os assignem,
responderá por todas as perdas' e damnos a que dér causa
sua negligencia.

ardo I, 24-, 16, 19, 21. - ardo I, 78, 6. - ardo I, 79, 5, 14' -
ardo 4, 96, 18. - ardo 4, 102, 3. - D. 181 de 1890, art. 8. 

D. 370 de 1890, arts. 222, 237 e 394-' - D. 3084 de I~98, P. III,
art. 79.

Art. 266. - Acto escripto por official falso não tem
authenticidade; todavia o que faz o official putativo se
sustenta por equidade por ser proveniente de erro commum.

ex ardo 4, 85, pr. - J. S. T. F. 1897, n. 31 de 24 jul.

Apt. 267. - A fórma dos actos, qualquer que seja seu
valor pecuniario, póde ser a de instruménto particular
feito e- assignado de proprio punho com duas testemunhas,
quando a escriptura publica não é da substancia do acto
ou exigida como indispensavel á sua existencia, Deverão,
porém, ser observadas e enunciadas formalidades especiaes
sempre que a lei o c1eterminar e forem por ella indicadas.

L. 79 de 1892, art. 2. - ardo 4, 80, 3. -:- Cad. Com. arts. 124,
264, 272, 281, 354,425, 567, 569, 575, 628, 633, 634 e 666. - D. 370
de 1890, ali. 364'

§ Unico. A lei determina os casos em que o acto póde
deixar de ser manuscripto no todo ou em parte e regula
os requisitos que deve ter para constituir simultaneamente
o proprio acto e sua prova.

Cad. Com. art. 673 n. I - D. 2162 de 1895, art. I, tab. I n. 10..
- D. 2502 de 1897'

Apt. 268. - A escriptura publica é da substancia do
acto juridico, isto é, indispensavel á sua existencia

a) nas doações que devem ser insinuadas;
b) nos contractos esponsalicios, salvo caso expresso na

lei;
c) na compra e venda de immoveis e embarcações bra

zileiras destinadas á navegação do alto mar, sendo Q valor
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superIor á 2005000 rs., e ainda que se trate de bens na·
clOnaes;

c1) nas hypothecas convencionaes quer para sua consti·
tuição quer para cessão, si esta não, se operar por termo
judicial; .

e) quando as partes convierão expressamente em fazer
escriptura ;

f) na outorga da mulher ao marido para vender bens
immoveis ou hypothecal-os.

Orel. 4, 19. pr. r. - L. 6 out. 1784. § r. - D. r8r ele r890. art.
31. - L. 840 ele 1 55, art. II. - R. C. C. E. 26 out. 1867, - Cad.
Com. art. 468. - D. r69 A de r8"9°, art. 4 § 6. - D. 370 de r890,
arts. 222 e 223. - L. 79 de r892, art. r. - Ord. 4. 48, pr.

::l I. Nestes casos em quanto não fõr lavrada e assignada
a escriptura, é licito a .-qualquer das partes arrepen'der-se,
não podendo ser constrangida por sentença a assignal-a.

Ord. 4, 19, pr. r.

:-i 2. Tratando-se ue immovel matriculado pelo systema
T01TeJlS a alienação. a hypotheca e a instituição de OIl1IS

reaes independem de' escriptura publica e bem assim a
outorga d'l mulher ca~ada nos casos' em que é necessaria.

D. 45r B ele r890, arts. 25, 32 ++. - D. 955A d· r8go, arts.63
75 e 88.

CAPITULO II.

Da nullidade dos actos.

Art. 269. - A nullidade dos actos sámente páde ser
.pronunciada

a) quando a lei expressam.ent a declara;
b) quando fõr preteriria alguma solemnidade substancial

para a xistencia do acto e fim da lei.

D. í37 de r850, art 682. - D. 95+9 de r886. art. 63. - D. 763
d r89O' - L. 559 de 1'9 ' art. ro S 2.

Art 270, - A nutliuade é de pleno direito ou dependente
ue re cisão: absoluta ou relativa.
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D. 737 de 1850, arls. 683 e 687' - L. 559 de 1898, arl. IO §:; 2.

Art. 271. - Acto nullo de pleno direito é aquelle que
ou infringe disposição prohibitiva de lei ou contravem
medida preventivâ por elJa estabelecida em favor ele ter
ceiros, tenha havido ou nào intençào de defraudaI-os.

ardo 4, 53. 2. - Ah-. 15 ~et. I6g6. - D. 917 de 1890. art. 28 .

. Unico. Presume-se que nunca se fez ou que nunca existia;
não tem valor pa.ra qualquer eficito juridico ou official e
fica sempre nullo, ainda que não haja prova ele prejuizC' e
confirmado seja pôr sentença. Esta. tam bem será nulJa de
pleno direito.

ardo 3, 63, 5. - ardo 3, 75. 1. - D. 737 de 1850, art. 686, 
Alv. II jun. 17 5. - Alv. 17 jan. 1759. - Alv. 26 set. 1769. 
Alv. 12 jlUl. 1800 :s 3.

Art. 272. - A nullidade de pleno direito
a) não póde ser relevada pelo juiz, que a deve pronun

CIar, si consta elo instrumento ou prova litteral ;
b) póde ser allegada e pronunciada em acção ou defeza ;
c) póde ser allegada por todos aquel1es que provarem

interesse em sua decla ração.

D. 737 de 1850, arl. 686;,i:s 3. 4 e 5.

Art. 273. - São nullidades de pleno direito
a) aquellas que a lei formalmente pronuncia em razão de

manifesta preteriçào de solemnidades internas ou externas,
geraes ou especiaes, visivel pelo mesmo instrumento ou por
prova litteral ;

b) aquellas que, posto não expressas na lei, se subenten
dem por ser a solemnidade que se preteriu substancial para
a existencia do acto e fim da lei, como si o instrumento é
feito por official publico incompetente, sem data e designa
ção do lugar, sem subscripção das partes e testemunhas ou
não foi lido ás partes e testemunhas antes de assignado.

D. 737 de 1850, art. 68+. - L. 559 de 18g8, art. 10 ?- 2.

r. De I de Julho de 1899 em deante a falta de paga
mento do imposto de sello federal importará nullidade de
pleno direito para os actos que não a purgarem por meio
de revalidação antes do vencimento.

!:i 2. A rey~lidaçào será permittida até 90 dias ela data I
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em que o imposto fôr devido, quando maIS longo o tempo
do vencimento.

§ 3. Estas disposições não se a licão
a) aos ados unilateraes e de ultima vontade cUJO sello

será pago quando tenhão de produzir effeito ;
b) ás cambiaes e operações de Bolsa para as quaes não

é permittida a revalidação.

L. 55g de I8g8, art. !0.

Art. 274. - Dá-se nullidade dependente de rescisão
quando, no acto valido em apparencia,

a) ha preterição de solemnidades intrinsecas, taes como
os vicios do consentimento e a fraude em prejuizo de
credores, ou

b) ha omissão de formalidade necessaria para adquirir.
conservar ou fazer valer direito, provado o proposito de
prejudicar credores, ou

c) ha omissão de formalidade cujo cumprimento deveria
ter lugar por ordem judicial, provado . igualmente o pro
posito de prejudicar credores.

Ord. I, 58, 17· - Ord. I, 66, 2g. - D. 737 de 1850, art. 685. 
D. 9I7 de I8go, arts. 30 e 31.

§ Unico. O acto annullavel ou viciado por nullidade de
pendente de rescisão produz effeito emquanto não é annul
lado por sentença devendo ser provado o prejuizo.

D. 737 de 1850, art. 686 §§ I e 2.

Art. 275. - A nullidade dependente de rescisão
a) carece da apreciação do juiz á vista das provas' e

circumstancias ;
b) deve ser em regra pronunciada por meio de acção;
c) quando allegada em defeza, a sentença não alIDulla

absolutamente o acto mas só em relação ao o.bjecto de
que se trata;

d) sómente póJe ser proposta pelas partes contractantes,
successores e subrogados, observando-se o qu~ em materia
de fallencia dispõe a legislação commercial.

§ U nico. Independentemente de acção directa l:escisoria,
póde ser opposta eni defeza

a) pelas partes contractantes, successores e subrogados ,
b) pelo terceiro na parte em que o prejuuica e só re

lativamente a elle ;
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c)· pelo exequente na execução;
d) pelos credores em concurso de preferencia para im

pedirem o efieito de contractos simulados, fraudulentos ou
celebrados em fraude de execução.

D. 737 de 1850, arts. 686, §§ 3, 4, 5.

Art. 276. - As nullidades considerão-se absolutas ou re
lativas para os effeitos seguintes:

a) as absolutas podem ser propostas ou allegadas por
todos aquelles a quem interessão ou prejudicão;

b) as relativas" fundadas na preterição de solemnidades
estabelecidas em favor de certas pessoas, como a mulher
casada, menores, presos, réos e outros, só podem ser alle
gadas e propostas por essas pessoas, ou ·por seus herdeiros
salvos os casos expressos em lei.

§ 1. A nullidade relativa, sendo de pleno direito, não será
pronunciada, provando-se que o acto verteu em manifesta
utilidade da pessoa a quem a mesma nullidade respeita.

§ 2. ão será pronunciada a nullidade relativa dependente
de rescisão sem prova de prejuizo.

D. 737 de 1850, art. 687.

Art. 277. - Só as nullidades relativas de pleno direito e
as dependentes de rescisão podem ser ratificadas.

§ Unico. A ratificação tem effeito retroactivo, salva a
convenção das partes e o prejuizo de terceiros.

D. 737 de 1850. art. 688.

Art. 278. - Só podem ser pronunciadas ex-olficio as nul
lidades de pleno direito e absolutas.

D. 737 de 1850, art. 6 9·

Art. 279. - Nas acções e execuções hypothecarias ou
de pe)1hor agricola o devedor não póde allegar sinão nul
!idades de pleno direito.

§ Unico. Os credores chirographarios bem como os por
bypotheca não inscripta em primeiro lugar e sem concor
r.encia só por via de acção poderão invalidar os effeitos
de ·primeira hypotheca a que competir a prioridade pelo
respectivo registro, sendo-lhes negado obter por outro meio,
que não seja a acção de nullidade ou rescisão, a declara
ção judicial das que a lei considera dependentes de resci
são.
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D. 370 de IS90, arts. 374, 394, 395 e 40S.

Art. 280. - O prejuizo de terceü'os deve ser contem
poraneo do acto fraudulento para autorisar a acção de
rescisão, salvo o disposto na 'lei em materia de fallencia,
de liquidação forçada de sociedades anonymas e de execuções.

D. 737 de IS50, arts. 69+ e 49+. - D. 917 de IS90. - D. 43+ de
4 jul. IS91. - D. 30S+ de IS9S, P. lIr, ~rt. 493.

Art. 28.1. - A omissão de formalidade ou acto comple
mentar que a lei estabelece em favol' de terceir:os não
aproveita sinão a. eHes e não póde ser invocada pelas
partes contractantes, seus herdeiros e successores, sinão
nOs casos em que a lei expressamente o permitte.

D. 737 de ISSO, art. 693. - D. 370 de IS90 art 23.1.

Art. 282. - A nullidade do instrumento não induz a do
acto, ql1ando não é da substancia deUe e póde-se provar
pOl" outro meio legal.

§ [. O instrumento nuHo por falta de alguma solemnidade
que a lei exige para constituir acto especial valerá como
titulo de divida.

§ 2. O instrumento publico imperfeito poderá valer como
particular si a lei não dispuzer o contrario.

D. 737 de ISSO, arls. 690, 691 e 692.

Art. 283. - A restituição dos [ructos será devida
a) desde a celebração do acto si a nullidade fôr de

pleno direito;
b) desde a contestação da lide si a DuHidade fôr depen

dente de acção de rescisão.
§ I. Tratando-se de actos que em materia de fallencia

a lei considera DuHos ou annullaveis, observar-se-ha o que
ella dispõe para o effeito da restituição dos h-uctos, indem
nisação do donatario de boa fé e reintegração do credor
no estado de direito anterior á fallencia.

§ 2. Quando houver bemfeitorias far·se-ha a compensação
o m os fructos, não se compreliendendo nestes os das
e mieitorias.

3. O direito á indemnisação das oemfeitorias resulta do
augmento de valor que derem á cousa ao tempo da evic

. ção.

Ord. 4, 13, lO. - Ord. 4 4S, 6, 7. - Orei. 2, 53, 5. Ord. 3,
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86. 5, 6. - D. 737 de r850, art. 686 § r· - Cad. Com. art.
:216. - D. 917 de r8go, arts. 34 e 70 D. II k). - D. 3084 de
18g8, P. III, arts. 202 c), 255 § 2, 6rG e 617. - J. S. T. F.
r8gG, ns. 65 e. ó6.

~.~~«- -a~ .

._~~~ CAPITULO III. ~..:;::-~~.
;J.... ~~'r~-r t7~~ ---r,,:
/};,d. Ji-. (/~:-~6a' interpretação dos actos. ~ m"-"II

A.,jp - 16 -:f~r. ;7/'1

Art. 284. - A intelligencia simples e adequada que fôr -6u ~";'
mais conforme á boa fé e ao verdadeiro espirita e natureza P-u-~Z
do acto deverá sempre prevalecer á rigorosa e restricta ~/tk-_
signi:f1cação das palavras. ~Nr.,~J-.

,........, J..:. ... 'J-cA. ,.
Ord. 1;, 62. 53. - Cad. Com. art. r3r n. I. ~,..,

Art. 285. --:.. As clausulas duvidosas. serão entendidas 1~1J
pelas que o nao forem e que as partes tlverem admittido;
as antecedentes e subsequentes, que estiverem em harmo-
nia, explicarão as ambíguas.

Cod. Com. art. r31 n. II.

Art. 286. - O facto dos contrahentes posterior ao acto,
que tiver relação com O objecto principal, será a melhor
explicação da vontade que as partes tiverão na celebração
do acto.

Cod. Com. art. 131, n. III.

Art. 287. - Expressões referentes não dão Dlais direito
ou titulo d~ que aquellas a que se referem.

Alv. 23 mar. r782.

Art. 288. - Nos casos duvidosps. que não possão resol
ver-se segundo as regras est.abelecidas, decidir-se-ba

a) em favor do devedor',
b) em favor da successão legitima.

od. Com. arl. 131, n. Y. - L. 9 set. 1769·

Art. 289. - Si para designar moeda, peso ou medida
se usar de termos generico que convenhão a valores ou
quantidades diversas recrulará o que estiver em uso nos, b

actos de igual natureza.

·od. Com. arl. r32.

7
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CAPITULO IV.

Dos effeitos dos actos..

Art. 290. - Acto perfeito e acabado pelas partes não
póde ser impugnado por qualquer dellas, salvo nos casos
expressos em lei.

Ord. 4,2, pr. - Ord. 4, SI. - Ord. 4, 63, pr. - Ord. 4, 96, IS.

Art. 291. - Os actos juridicos só obrigão as pessoas que
nelles intervierão, seus herdeiros e successores, quando a
lei não dispõe o contrario.

Ord. 4, 45, pr. § 3. - Cad. Com. arts. 240 e 308. - D. 737 ele
ISSO, arts. 491 ..e 492.

§ U nic'o. Produzirão effeitos contra terceiros quando tive
rem sido observadas as formalidades estabelecidas para
garantia delles.

L. 149 B. de 1893. - L. 177 A ele, 1893, art. 4 § 2. - D. 9r7 ele
1890, art. 2'1 § 3.

Art. 292. - Os rlocumentos civis feitos por instrumentos
particulares 'só valem contra terceiros desde a data~.
conhecimento da firma, do registro em notas de tãFellião,
da apresentação em ]Uizo ou repartições publicas ou do
fallecimento de algum dos signata, ias. Qualquer desses
factos constituirá a data legal.

L. 79 ele 1892, art. 3.

\

. U nico. A firma reconhecida pOl~ sem'elhançél: não é tida
e havida como verdadeira. O reconhecimento deve ser
portado por fé.

Al·g. ex Ord. 3, 52, pr. - D. 169 A de r'890. art. 8 §(2. - D. 370
de 18go, art. 74 § 2. - A. F. 213 e 214 de 2... c 25 de maio de 1863.

Art. 293. - Nos actos bilateraes em que houver esti
pulações em favor de terceiro, o effeito e a validade de
taes estipulações ficarão subordinadas ás regras de direito
applicaveis ás relações entre cada uma das partes con
tractantes e esse terceiro, segundo a natureza e modali·
dades do acto.

Arg. ex Cad. Com. art. 667 n. L
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§ Unico. As declarações unilateraes de vontade operao
effeito irretractavel em favor de terceiros, determinados ou
indeterminados. que não forem partes presentes ao acto,

a) quando a lei assim o declara;
b) si consistirem em reconhecimento espontaneo do es

tado da pessoa a quem se referirem;
c) si constituirem beneficio, uma vez aceito pelo official,

publico em nome do beneficiado ausente;
d) si contiverem promessa de remuneração por servIço a

prestar, uma vez que fôr effectivamente prestado
e) si contiverem proposta de celebração de contracto

sob condição de esper'ar a resposta ou de não dispôr do
objecto ou até que decorra certo prazo.

a). Ord. 4, 37, 2. - L. 177 A de 1893, art. 4 § 2. - Cad. Com.
arts. 360 e 364'
b). D. 181 de 1890, art. 8 § uno e art. 29.
c). Ord. 4, 63, pr. - T. de FI'. a Corrêa Telles, nota llO'

d). Arg. ex Orel. 3, 59. 22. - Arg. ex Cad. Com. arts. 735 e 737.
e). ex. Cad. Com. art. 127.

Art. 294. - Terceiros são em geral todos os que por si QtjA,LJ
ou por seus representantes não forem partes no acto ouUt ~!l
seus herdeiros e successores por titulo universal ou singular.
Todavia o successor por titulo s'ingular nos casos expressos
em lei póde deixar de ser considerado terceiro.

D. 737 de 1850, art. 492 ::;§ 2, 5. 6 e 7 e art. 49+. - D. 8+8 de
1890, arts. 246 e 247' _. D. 370 de 1890' art. 64' - D. 917 ele 1890,
art. 34 §§ 2 a 4, - D. 3084 de 1898, P. III, alis. 491 e 493.

§ Unico. Tambem não se considerão terceiros aquelles
que por interposta pessoa e.11 algum acto clefraudão dispo
sição de lei ou por effeito de acto nullo ou annullavel
são pagos, garantidos ou beneficiados.

D. 917 de 1890, arts. 32 al, 66 e 79 n. V. - Orel. 3, 34, I. - Ord.
3, 59,25. - 1rd. 4. 71.

Art. 295. - Tratando-se de extincção de obrigações,
terceiros sào aquelles que, não tendo interesse no paga
mento, agem em nome e para exoneração do devedor.

Cad. Com. arts. 401 e sego

Art. 296. - A transacção feita entre algumas partes não
prejudica a terceiros. ainda que seja fiador.

Ord. 3, 81, I, 2.

-t'-
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Art. 297. - Tratando-se de actos illicitos, o caso fortuito
e a força maior, excluindo a culpa, excluem tambem seus
effeitos.

{

. L A isenção, porém, da responsabilidade crirni:nal não
implica a da civil, quando verificar-se que a acção ou
omissão, embora commettida sem intenção criminosa, resultou
de negligencia, imprudencia ou impericia.

Ord. 4-. 53, 2 a -1-' - od. Com. a.rts. 102, 548, 571 e 680. - D.
917 d 18go. art. 79 a). - Cod. Peno arts. 24 e 31. - J. S. T. F.
1897, n. 188.

~ 2. A lei determina os casos em que a culpa levissima
:ujeita a responsabilid~de ci\"il.

Ord. 4, 53. 2 a 5.

APITULO V.

Das provas dos actos juridicos ou justificação das
relações juridicas.

Art. ~98. - Quem affirma o facto deve provaI-o.
§ nir.o. A negativa ele facto nao se póde provar, mas

admitte prova a negativa que se resolve em affirmati\'a
ou quando· é coarctada a certo tempo e lugar.

Ord. 3, 52, pr. - Ord. 3, 53, lO. - D. 3 84 de 189, P. IIT,
arts. 259 e 261.

Art. 299. - Provão os factos juridicos
a) os instrumentos publicos:

;:;. b) os instrumentos particulares, entre os guaes as cartas
r- e telegrammas;

c) a confissão e depoimento;
d) a affirmação judicial ou juramento;
e) testemunhas;
f) presumpções;
g) o arbitramento;
h) a vestoria;
i) os jornaes offi iaes e os nào oJ:liciaes nOR casos de·

[arados em lei.
D. 737 de 1850, art. 138. - D. 763 de 1890' - D. 848 de 18go,

arts. 176 e 177. - L. 221 de 1894, :ut. 4+' - D. 1084 d 1898.
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P. nr, art. 258. - Cad. Com. art. 338. - L. 3129 de r882, alto
4- - D. 88_0 de 1882, art. 43. - L. 3346 de r887, art. 7. - D.9828
d r887, art. r3. - D. r64 de r890, art.3 § 5. - L. r77 A de 1893.
arts. 1 5, e 2. - D. -2502 de 1897. art. 6.

~ Unico. A lei indica expressamente os casos em que
a) sómente são admittidos documentos originaes;
b) algum dos meios de prova ind.icados não é admissivel.

Ah·. 9 ag. r759' - Afll;· ex D. 737 de 1850. alto r39'

Art. 300. - A escriptura publica é.....l2ecessacia para.a
prova dos ados, quando seu objecto exceder á taxa de
8008000 rs. em bens de raiz e I : 20.9$..000 rs. em bens moveis,

a) si o instrumento particular não pt;der ser feito e as-_
signado de proprio punho, salvo o disposto sobre testamen
tos e codicillos ;

b) si o cliente não puder assignar o contracto de hono-
rarios com seu advogado.

Ord. 3, 59· - _ lv. 30 OlJt. 1793. - L. 79 de 1392, art. 2. - Ord.
•1> 80. - Ord. 4. 8 . - D .•162 de r895, art. 8. - D. 3084 de 1898,
P. T. art. 238 sr'.

!' r. Si O valor fór superior a 400 '000 r:i., não sendo possi
vel dar ao acto a fórma de instrumento particular, ainda
que sómente assignado, a prova deverá fazer-se- por escri
ptura -publica.

L. 73 de r893. - D. 737 d J 50, alto 18~ s. I.

~ 2 Si O escripto particular fór em juizo reconhecido
pela parte que o assignou sómente, valerá como si fôra por
ella escripto de proprio punho.

Ord. 3, 25. 9' - Ord. 3, 59, 10. - L. 79 de 1892, art. 2.

Art. 301. - O disposto no artigo antecedente não com-
prehende

a) os actos regulados pela legislação commercial;
b) os quasi-contractos;
c) o contracto de casamento quanto á conjuncção.

Ord. 3, 59. 13. le), lI, e 22. - 'od. Com. arts. J2_ e se"'. - D.
737 de J 50. art". 141 e seg-.

Art. 302. - A obrigação de dar pro\'a por escriptura
publica comprehende não:; os contrahentf's mas tambem,
<yeral e indistinctamente, outras quae. quer lJessoas que ti
verem. interesse na proya do respectivo acto.
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Ass. 286 de 5 dez. 1770.

Art. 303. - As cartas ou correspondencia sámente podem
ser publicadas pelo destinatario sem consentimento da
pessoa que as endereçou quando servirem para a defeza de
direitos de um ou de outra.

Cad. Peno art. 19l.

Art. 304. .- Valem em fayor dos boticarios as receitas
assignadas pelas partes ou pelos medicas que as fizerem
com declaração do nome do enfermo ou dono da casa para
onde farão os medicamentos.

Alv. 22 jan. 1810. § 34. - D. 3084 de 18g8, P, III art. 423 d).

Art. 305. - O telegramma é equiparado á copia de do
cumento original no caso d ..... § 2.

~ I. Provada a id ntidade do expedidor ou a authentici
dade do despacho, minuta ou recado, isto é do escripto
particular, cujo texto foi transmittido e communicado pela
estação telegraphicd., constituirá proya nos casos em' que o
instrumento particular solemne não é exigido.

{

~ 2. O despacho, minuta ou recado telegraphico, feito
e assignado de propno punho com duas testemunhas, vale
como instrumento particular.

§ 3. O cespacho, minuta ou recado telegraphico deverá,
quando fôr o caso, ser authenticadG e legalisado, o que
constará da transmissão.

D. 737 de 1850. arts. 141 a 152, 153 e 154. - D. 917 de 18go, art. 38 § 3.
- D. 2614 de 1860. - D. 6701 de 1877. - L. 79 de 18g2, art. 2.
- D. 1663 de 1894. - Cad. Peno aliso 18g, 193 e 255. - Arg. ex
D. 3084 de 18g8. P. I, art. 55 § I e art. 73' P. II, art. 80.

Art. 306. - Quando um instrumento fizer referencia a
outro não se lhe dará fé, sem que o instrumento referido
seja apresentado ou venha incorporado no referente, salvo
si o tabellião é o mesmo que fez o primeiro instrum":oto e
porta' por fé o que nelle se continha.

Sen registrados em livro especial as procurações e
documentos· que as partes apresentarem, na escriptura
publica deve-se fazer declaração e remissão á folha desse
livro com as especificações necessarias, a aprazimento das
partes.
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Ord. 3, 60, pr. - D. 4824 de r87r. art. 79 . 3. - D. '3084 de
18g8, P. III, art. 27+.

Art. 307. - Não têm fé em juizo os in trumentos publi
cas ou particulares. e quaesquer documentos cancellados,
raspados, riscados, borrados em lugar suhstancial e suspeito,
salvo provando-se que o vicio foi feito pela parte interes
sada nelle.

Tambem não ~' 'to os instrumentos publicas
ou particulares e quaesquer documentos emendados ou
entrelinhados em lagar suhstancial e suspeito, não sendo a
emenda competentemente resalvada,

D. 737 de 1850. arts. 145 e 146. - D. 763 de 18go. - Ord. 3, 60,
3. - Ord. I, Ig, 5. - Ord. r, 78, 4, - D. 3084 de 18g8, P. III,
art. 275.

Apt. 308. - Não merec"erá fé O instrumento que contiver
proposições contradictorias, nem os instrumentos que forem
entre si contrarias, quando offerecidos pela mesma parte,
nào se podendo conciliaI-os com alguma dístincção razoavel..

Si, porém, os instrumentos entre si' contrarias forem
offerecidos por paí-tes diversas, àar-se-ha fé ao que foi
feito por notaria de mais credito e tenha testemunhas mais
fidedignas.

Ord. 3, 60, 7. - D 3084 de r8g8, P. III, art. 278. .

Apt. 309. - Si a escriptura publica for suspeita, por ser
suspeita a parte que a exhibio, ou o tabellião que a p~ssou,

em razão de ter sido achado em cllguma falsidade, não
merecerá fé, não sendo corroborada pelas testemunhas
nella assignadas, e, si estas forem mortas ou estiverem
ausentes, por outras testemunhas dignas de confiança ou
por outras escripturas publicas.

Ord. 3, 60, 3. -. D. 3084 de r8g8, P. III, art. 276.

Apt. 310. - Infringe-se a fé do instrumento ou por vicias
internos, entre os quaes a falsidade, ou por vicias externos.

Cod. Peno arts. 258 e 25g. - Ord. 3, 60, 2 a 6.

§ .1. Si a parte, contra quem fôr offerecida em juizo
alguma escriptura publica, a arguir de falsa, declarando a
razão da falsidade e mais circumstancias, o juiz inquirirá
o tabellião que fez o dito instrumento, bem como as teste
munhas instrumentarias e. querendo a parte dar mais prova
além dessa diligencia; lhe assignará dilação, como o caso fôr.
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, 2~ Allegando a parte que não póde formar os seus ar·
tigos sem ver primeiro o livro de notas, o juiz ordenará o
exarne no rlito livro, ou expedirá carta precataria para
esse fim, S1 b livro não estiver no distri to de sua Juns
dicção.

Ord. 3, 60, 5. - D. 3084 de 1898, P. III, art. 277.

Art. 311. - O original de copias authenticas, traducções,
certidões extrahidas de notas publícas ou autos será exhi
bido logo que alguma' das partes o requerer. As copias,
publicas-fórmas ou extractos de documentos originaes podem
ser conferidos com estes na presença do juiz pelo escrivão
da calisa, citada a parte ou seu procurac1')r e lavrado termo
de conformidade com as differenças encontradas.

1. Si a parte interessada convier em que seja dispen
sada a conferencia, a copia, publica-fórma- ou extracto
valerá contra ella mas não contra terceiro.

D. 737 de 1850, arls. 150 a 153. - D. 848 ele 1890, art. 177. - D.
3084 ele 189 , P. III arts.279 e '184'

~ .' 2. As ertidões extrahidas das notas publicas ou dos
\ autos pelos tabelliães e escrivães não carecem de conferen ia.

D. 737' de 1850, art. 154' - D. 3084 de 1898, P. III art. 266.

Art. 312. - Perdendo-se o instrumento e tambem o livro
das notas onde foi lançado, é admissivel a prova de teste
munhas com audiencia da parte a quem pertencer.

§ I. Si as :testemunhas forem discretas e entendidas e
depuzerem sobre o theor do acto, seu lançamento e perda
do instrumento, a escriptura haver-se-ha como reformada.

§ 2. Si as testemunhas depuzerem unicamente sobre o
lançamento do acto e perda 'do instrumento e não sobre o
theor do acto', a prova em tal caso. não aproveitará ao
credor,~ mostr;;:ndo que ao tempo, em que o instru
mento havia de ser offerecido, perdeu-se por culpa da parte
contraria.

~ 3. Não sendo as testemunhas pessoa discretas e enten
didas farão s6mente meia prova.

Ord. 3, 6o, 6. - T. de FI'. C. arts. 99 a 402.

Art. ~13. - A confissão sómente cabe, sendo livre, certa,
com expressa ausa, yersando sobre o principal, e não
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sobre CJ accessorio, sendo feita pela parte em pessoa ou por
procurador bastante e com poderes especiaes .

. ' 1. E' indivisivel para não ser aceita em parte e rejeitada
em parte, si outra pr9va não houver.
, S 2. Constitue prova plena relativa, e só póde ser retra
ctada' por erro de facto.

~ 3.' Sana e revalida o erro. da acção e do processo, salvo
o prejuizo de terceiro.

~ 4. Não póde supprir a escriptura publica e particular,
quando ella é da essencia ou substancia do contracto.

§ 5. Só póde ser feita pela pessoa que está na li,'re
administração d6s seus bens.

~ 6. SÓmente. prejudica ao confitente, aos seus herdeiro~1

e não a terceiro, ainda que seja co-herdeiro, coobrigado
ou SOCI().

S § 7· quelle que, sendo chmnado a depôr, sob pena de
'-confesso, não comparecer, será havido por tal.

. 8. A confissão tem lugar ou púr termo nos autos 01:1

em depoimento ou nas respostas ao juiz.
A confissão em artigos só póde fazer prova, si O· advo

gado apresentar as informações escriptas e assignadas pela
parte ou por procurador bastante.

~ 9. A confissão feita por termo nos autos deve ser
assignada pela parte que confessa, e, não querendo a
parte assignar, suppr~-se es~a falta, depondo duas ou tres
testemunhas sobre a vetdade do que no termo se contém,
pena de núllidade.

§ ro. Tomada por termo a confissão, o confitente deve
ser condemnado por mandado de solvendo.

§ II. A confissão extrajudicial, sendo verbal, só é admis
sivel nos casos em que a lei nào ei:Cige a prova litteral. O
juiz lhe dará a fé que, conforme o direito, ella merecer.

.' 12. A confissào extrajudicial por escripto terá a mesma
fé que compete ao instrumento em que fór feita.

~ 13. Sendo a confissão vaga e equivoca, o juiz mandará
que a parte a declare e explique, e, si recusar, será inter
pretada contra ella.

D. 737 de I 50, arls. 155 a 165. - D. 763 ele 1890' - D. 30 4 de
I 9 , P. lU, arls. 285 a 29 .

Art. 314. - O depoimento da parte prova pl~namente
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contra ella, mas não a favor, e sómeute podem depôr
aquelles qlle estão na livre administração de seus bens.
~ r. Si a parte não comparece, ou comparece e não quer

depôr, é havida por confessa.
§ 2. Para que a parte seja obrigada (), depàr é essencial
a) que os artigos sejão claros, precisos, não contradic

torios, não criminosos, não diffamatorios e nem meramente
negativos. .

b) que os artigos versem sobre materia de facto, sobre
cousa certa e pertencente ou connexa com a causa.

D. 73 de 185o, arts. 206 a 208. - D. 763 de 1890. - D. 308+ de
r898, P. III, arts. 299 a 301.

Art. 315. - A affirmação, promessa ou juramento su .
letorio é sómente admissivel nos casos expressos em lei

ou nas demandas cujo valor não exceder de 4005000 rs.
§ I. Não tem lugar ou quando a prova é plena ou quan

do não ha prova alguma.
2. A recusa importa perempção da acção ou excepção.

§ 3. Só póde ser deferida a pessoa conceituada e que
tenha razão de saber do facto.

§ 4. E' susceptivel de impugnação e o juiz póde rejeitai-a.
. 5. Poderá ser revogada a sentença proferida ar v' 

tude del1a, si apparecer escriptura publica ou particular
que prove a sua falsidade.

D. 737 de 1850, arts. 166 a 171. - D. 763 de 1890' - Ord. 3, 52,
3. - L. 79 ele 1892. - D. 308+ de 1898, P. lU, arts. 305 a 3II.

Art. 316. - A affirmação, promessa ou juramento in-litem
tem lugar quando o réo deixa de restituir ou de apresentar
o deposito ou o penhor, ou quando aliena cousa litigiosa;
só póde ser prestada .pela propria parte.

§ L Póde tambem versar sobre o. valor de affeição da
cousa maliciosaménte alienada pelo executado.

§ 2. O juiz, préviamente informado por peritos, fixará a
taxa até a qual sómente póde ser crido o autor ou mode
rará o valor de affeição, si lhe parecer excessivo.

. 3. Quanto ao valor da cousa não terá lugar, si esse
valor já se achar estimado na sentença.

1. 737 de 1850, arts. 172 a 174' - D. 763 de 18go. - Orei. 3, 86.
16. - D. 308+ de 1898, P. III arts. 312 a 31+.

Art. 317. - A affirmação o~ juramento zenoniano defere· se
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ao esbulhado ou roubado sobre as cousas que lhe farão f1 mOY/{

tomada~ para estimar-se a quantidade ou o valor dellas e
bem assim os prejuizos e interesses.

ard. 3, 52. 5.

Art. 318. - As testemunhas devem declarar seus nomes,
pronomes, idad'e, profissão, estado, domicillio ou residen
cia, si são parentes, em que gráo, amigos ou inimigos ou
dependentes de alguma das partes, e solemnemente obri
gar-se a dizer a verdade.

( § L Não podem ser testemunhas, salvo nos casos
) expressos em lei, o ascendente, descendente, marido, mu
) lher, parente consanguineo ou affim até o 2° gráo por direito
lcivil e o .menor de Í4 annos.

D. 737 de 1850, arts. 176 e 177' _.- D. 763 de 1890' - D. 848 de
1890, arts. 170 e 171. - D. 3084 de 1898, P. III, arts. 317 e 321.

§ 2. Salvos os casos expressos em lei, a prova: testemu
nhal é inadmissivel para a prova dos actos que só podem
ser provados por escripto ou cujo valor exceder a 400$ 000 rs.

D. 737 de 1850. alt. 182. - D. 763 de 1890. - D. 3084 de 18g8, P.
III, art. 330.

S 3. Qualquer que seja a quantia, a prova testemunhal é
admissivel como subsidiaria ou complementar de outra pro
va por escripto.

D. 737 de 1850, art. 183. - D. 763 de 1890' - D. 3084 de 1898, P.
III, art. 331.

§ 4. E' tambem admissivel para provar a simulação do
acto.

ardo 3, 59, 25. - D. 3084 de 1898, P. III, ari. 332.

§ 5. Nos casos em que a escriptura publica ou particu
lar é necessaria para a prova dos actos, não se admltte a
testemunhal, ainda que a parte não se opponha.

ardo 3, 59, pr. e 14' - L. 79 de 1892, art. 2.

Art. 319. - Os actos celeórados entre pai e filho, não o
adoptivo nem o natural não reconhecido, entre mãe e filho,
entre sogro ou sogra e genro ou nora, durante o casa
menta; entre irmãos germanos ou unilateraes ; entre 'primos
coirmãos e entre tios e sobrinhos podem ser provados por
testemunhas, quando a lei não determina o contrario.

ardo 3, 5g. II. - L. 463 de 1847, - D. 181 de 1890, art. 7 § I.
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~ Unico. Esta disposição aproveita ao successor universat
ou singular.

Ord. 3, 59, 12.

Art. 320. - As presumpç - es legaes ou são absolutas ou
condicionaes.

~ r. São presumpções legaes absolutas os factos ou actos
que a lei expressamente estabelece como verdade, ainda
que haja prova em contrario, como a cousa julgada.

~ 2. Presumpção legal condicion~l é o facto ou o acto
que a lei expressamente estabelece como verdade, em
quanto não ha prova em contrario.

Estas presumpções dispensão do onus da prova áquelle
que as tem em seu favor.

S 3. Presumpções communs sào aquellas que a lei nào[) .i estabelece, mas se fundãõ naquillo' que ordinariamente
l~ acontece.

I Estas presumpções devem ser deduzidas pelo juiz, con
forme as regras do direito, e cOm prudencia e discernimento.

~ 4. As presumpç-es communs são admissiveis nos mesmos
casos em que o é a prova t stemunhal.

D. 737 de r 50, arls. 1. 4 <l 188. - D. 763 de 1890. - L. 6 jllll.

1755. - Alv. II maio 1770. ~ 5. - Alv. rol dez. 1775, § 8. - D.
304 de r 98, P. III, arts. 333a337.

Art. 321. - Para excluir a presumpção legal condicional
a prova deve ser clara e liquida.

Alv. 16 dez. 1756, caro 17 g 6. - .~lv. 12 fev. 1795.

~ U nico A presumpção commum é excluida pela de
direito.

.\lv. 24 jan. 1771.

Art. 322. - O arbitramento terá lugar, ou n.o. casoS
expressos em lei ou quando o facto do qual depende a
decisão final carece do juizo, in[ormaçã9 ou avaliação dos
homens da arte ou perito .

~ T. Quando ás partes convier o arbitramento, elevem
r q uerel-o na acção, ontestaçào ou allegações finaes.

~ _. I roceder·se-ha ao arbitramento Da dilação probatoria,
-enc1o anteriormente requerido pelas partes, ou nOs casoS
em que a lei o exige; terá, porém, lugar a linal quando
f' r de retado pelo juiz QU ex-oljicio, ou a requerimento
das partes .

..
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§ 3. O juiz não é adstricto ao arbitramento, e póde mandar
proceder a segundo, no caso de divergencia dos arbitra
dores.

§ 4. O juiz deve denegar o arbitramento, quando o facto
depende sómente do testemunho commum, e não elo juizo
especial de peritos, ou quando delle não depende a decisão
da causa.

D. 737 de 1850, arts. 189 a 191, 200 e 205. - D. 763 de 1890. 
D. 3084 de 1898, P. III, arts. 338 a 340, 349 e 353.

Art. 323. - A vestoria não tem lugar
( a) quando o facto fõr sómente susceptivel do juizo de

p~ritos j

b) quando a inspecção ocular fôr impraticavel em razão
ela natureza transeunte do facto;

c) quando fôr desnecessaria á vista das provas;
el) quando fõr inutil em relação á questão.

D. 737 de 185o, art. 213. - D. 763 de 1890. - D. 3084 de r898.
P. III, art. 356.

Art. 324. - Constituem prova plena absoluta
a) os instrumentos publicos;
b) os actos authenticos passados em paizes estrangeiros

conforme ás leis respectivas, competentemente legalizados
e traduzidos, si escriptos em' outra língua que não fõr a
nacional;

c) os instrumentos feitos e assignados de proprio punho,
çom duas testemunhas.

D·737 de 1850, arts. r40 e 141. - D. 763 de 1890. - D. 370 d
1890, arts. 74 e 76. - L. 79 de 1892, art. 3. - D. 3084 de 1898, P. III,
arts. 263 e 267' - D. 23 jun. 1759. - Ass. 284 de 5 ab. 1770.

Art. 325. - Constituem prova plena relativa
a) os escriptos particulares reconhecidos por quem o.

passou e assignou ou os assignou sómente;'
. b) os instrumentos particulares dos contractos ommer

ciaes e os livros commerciaes nos termos da legisla. ào
respectiva.

D. 737 de 1850, arto 141. - Ord. 3. 25, 9. - Ord. 3, 59. 10.

. Art. 326. - A presumpção que a prova plena absoluta
IOduz é extensiva aos terceiros

a) quanto á existenciado acto e dos factos certificados
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no instrumento pelo oflicial publico, por se haverem pas
saq.o na presença delle e das testemunhas ;

b) quanto á authenticidade dos instrumentos particulares,
si as firmas das partes e das testemunhas estão devida
mente reconhecidas como verdadeiras ;

c) quanto á data si occorreu algum facto que a tor
nasse legal e desde então.

§ r. Em relação ás partes e seus herdeiros a presumpção
que a prova plena absoluta induz comprehende não só a
existencia do acto e factos constantes do instrumento par
ticular ou certificados no instrumento pelo oflicial publico
por se haverem passado na presença delle e das testemu
nhas mas tambem aos factos referidos, narrados ou enunci
ados, se têm relação directa com o acto.

§ 2. Entre às. partes contrahentes e seus herdeiros pre
vah ~e a data do instrumento particular.

§ 3. Em todo o caso os actos e factos referidos, narrados
e enunciados fazem prova plena contra aquelle que os refere,
narra ou enuncia.

D. 737 de 1850, arts. 143 e 144. - L. 79 de 1892. - D. 3084 de
1898, P. III, arts. 268 e 270.

Apt. 327. - A prova plena absoluta ou relativa admitte
prova em contrario.

D. 737 de 1850, art. 142. - D. 3084 de 1898, P. III, art. 271.

:5' Unico. Presume-se ser-lhe contraria a escriptura cuja
exhibição alguem recusa quando pedida.

Arg. ex Ord. 2. 33, 33.

Apt. 328. - Prova incompleta denomina-se semiplena.

Ord. 3, 52, pr. - Res. 12 jül. 1768.

Apt. 329. - Traslado de traslado é iI ig,p,Q de c.redi.I;A.

Alv. 2 maio 1768.

Al't. 330. - E' defeso aos Estados recusar fé aos do
cumentos publicas judiciarias da U !lião e de qualquer dos
Estados.

C. Rep. art. 66 n. I.
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CAPITULO VI.

Da acquisição, cqnservação e extincção de direitos.

Art. 331. - A acquisição de direitos suppõe o titulo ou
se opéra por disposição da lei.

Ord. 4, 58, 4, - Alv. 9 novo 1754' - Ass. 31g de 16 fev. 1786.

§ L Justo titulo é todo aquelle que, conforme á lei,
reputa-se habil para transferencia de dorninio.

D. 1318 de 1854, art. 25. - Ord. 4, 5a, 3, 4, - D. 3084 de
18g8, P. III, arts. 62g e 83g § 2.

§ 2. Considerão-se constituidos em má fé os que possuem
em virtude de titulo que a lei reprova ou prohibe.

Ord. 2, 53, 5. - Ord. 4. 3. I. - L. 13 mar. 1772.

Art. 332. -,-A conservação de direitos opéra-se pelos
seguintes meios

a) o protesto;
b) a reserva ou resalva;
c) a retenção;
d) o arresto ou sequestro;
e) a detenção pessoal;
f) a caução;
g) a interpellação judicial.
§ Unico. A lei define os casos em que o emprego de

taes meios é exigido para produzir effeito contra terceiros.

a), b). Orei. 3, gl, pr. - Ord. 3, 78, 7. - Ord. 4, SI, 2. - D.
737 de 1850, arts. 390 e seg. - D. 763 de 18go. - D. 848 de
18go, arts. 231 e sego - D. 3084 de 18g8, P. III, art. 154; P. IV,
arts. 16 e sego
c). On1. 4. 54, r. 3. - D. 917 ele 18go, art. 70, n. II.
dl. D. 737 de 1850, a::t. 321, - D. 848 ele 18go, art. 202. - D.
3084 de 18g , P. V. art. 58. - D. 370 de 18go, arts. 340 e 384,
- D. 2409 de .896, arls. 71 § 5 e 235.
e). D. 737 de 1850, ",:·ts. 343 e sego e 574' - L. 221 de 1894, art.
44 ~ Ull. e art. 14.. - L. 3g2 de 18g6, ali. 3 n. 3. - D. 2409
de 18g6, art. 71 § 3. - D. g549 de 1886, art. 13. - Cad. Com.
art. 412. - D. 3084 de 1898, P. UI, arts. 136 a 142, 524 e 573 j

P. IV, arts. 14, IS e 22.
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f). Ord. 1, 62, 37. - D. 3084 de 1898. P. III, arls. 566 e 575.
g). Cod. Com. art. 205. :- L. 149 B de 1893. - D. 308+ de ]8g8,
P. I, art. 262 a).
§ unico. - Legisl. acima cito

Art. 333. - Em geral os actos se desfazem com as mes
mas solemnidades CO~l que se fizérão.

Ord. 3, 59. 3, II. - Alv. 30 out. 1793.
•

Art. 334. - A renuncia, a remissão, o abandono, a ali-
enação, o distracto, a revogação, como factos voluntarios,
a perda, o perecimento e a destruição da cousa, a condi
ção e o termo resolutorios, a prescripção, a perempção da
instancia com a da acção, como factos eventuaes, opérão
a extincção de direitos.

Ord. 3, 59. pr. e 72, 1. - Ord. 4, 44' 5. -' 01·d. 4, 98, 2. 
Ord. 4. 79. pr. - Ord. 4. 53, 3. - D. 16gA de 1890, aI-t. II s:s
2 e 3. - D. 370 de 1890, arts. 226 e 373 liS. 2 e 3. - D.
2573 de 1897. - Alv. 21 jan. 1766. - Ord. 3, 14. pr. - D. 3Q 4

de 1898,' P. III arts. 67 e 6 .

§ L E' licita a renuncia de casos fortuitos, ordinarios ou
extraordinarios, solitos ou insolitos, cogitados ou não cogi
tados, devendo ser expressamente inserida nos contractos
com a Fazenda Nacional.

D. 416 de 184_5, arl 4 n. 6. - L. 22 dez. 176J, ~ 34' - D.
2 36 de 1 98, claus 23.

2. Remittindo alguem o direito que tem, ainda que
tacitamente, não poderá mais ser attendido.

Onl. 4, 5, 3.

§ 3. A renuncia não produz effeito quando o direito que
se renuncia pI'ovém mais do interesse publico do que do
parti ular.

Ass. 327 de 14 jUlJ. 1788. - Ord, 4' SI. - Ord. 4, 13, 9. - Ord.
'h 70, 4, - Ord. 4, 72. - Ord. 4, 61, 9·

4. A perell1pção da inslancia e da acção tem lugar
a) si citado o réo segunda e terceira vez, o autor não

comp2.rece para accusar a citação;
b) si o autor reincidir em offerecer petição inicial noto

riamente inepta ou em não juntar com a petição inicial o
documento em que a acção se funda.

Ord. 3, 14, pr. - Ord. 3, .0 ~ J7 e 22. - D. 3084 de 189 • P.
III, nrt. 68.

) si recUSa prestar affirina ão, promessa ou juramento
suppletorio.
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D. 737 de 1850. art. 169. - D. 763 de 1 90. - D. 3084 ele 1898,
.P. III. art. 308.

CAPITULO VII.

Das garantias de terceiros.

Art. 335. - Constituem garantia de terceiros, além da
fórma do acto e suas solemnidades internas e externas e da
publicidade pelos meio judiciarias,

a) a certeza da data, isto é do 'começo da existencia
do acto;

b) o registro;
c) a transcripção ;
d) a inscripção;
e) a insinuação das doações;
f) a int~rpellação judicial;
g) a acção de nullidade e rescisãà ;
h) o interdicto fra1tdat01'illm.

a). L. 79 de r 892, art. 3.
b). D. 9886 ele 1888. - D. 181 de r890. - L. 173 ele 1893. 

Cod. Com. arts. r n. '\. 6, ,9. ro n. II, 27. 28, 29, 31, r59,
301, 338, 444, 472, 474, 475. 476, 633 e 656 n. V. - D. 916 ele
1890. - D. 230'4 ele 1896. - D. 164 de r890. - D. 434 de 1891.
- D. 596 de 1890' - D. 9828 de 1887,
c) e d). D. 169 A de 1890. - D. 165 A de r890. - D. 370 de lRgo.

- D. 451 B de r890. - L. r77 A ele r893.
e). Ord. 4, 62, pr.
f). L. 1+9 B de 1893. - od. Com. art.· 389.
g). D. 737 ele r8So, arts. 685 e seI{. - D. 917 de 189 • art. 35.
h). D. 917 ele r890. art. 35 ~ 3.



PARTE ESPECIAL.

LIVRO r.

Do direito dos bens.

CAPITULO L

Da posse.

Art. 336. - Presume-se posse na detenção ou fruição
ele qualCjuer especie de 1 ens, a menos que exista' uma relação
de direito que a exclua ou em virtude da qual a detenção
ou frui ão se exerça m nome de outrem,.

Ord. I, 6 , 32. - Ord. 2, I, 2. - Ord. 3, 44, pr. - Ord. 3, .IS,
pr. 4' lO. - Ord. 3, +8. pr. - Old. 3, 86, L - Ord, +, 53, r. 
Ord. 4. 54. 3, 4' - Alv. 9 jun. 1767. - Alv. 26 novo 1774. - L.
601 de I 50, art. 5. - D. 8820 de 1882, art. 87, - L. 334.6 de 18 7,
arls. 9 e 11. - D. 9828 de 1887, arts. 19 e 27· - D. 917 de 18go, arts.
6 f, 70 II b). - L. 149 B de 1893 art. r. - L. 496 de 189 , ali.
6. - D. 370 ele 1890. art~. 3,12, 365 382 c 217 § 2.

nico E ta presumpção é legal condicional.

Leg. eit. - D. 737 de 1850, art. 186. - D. 3ó8+ de 1898, P. III,
arl. 335.

Art. 337. - A posse civil, que se ac1qui-re por força ela
lei, ou é tomada de maneira conforme á lei, independe ele
detenção e nisso se distingue da natural ou corporal.

Ord. 4, .j4. 1. - Ord. 4, 95. - Alv. 9 ·nov. 175+. - L. 17 ag. 1"61,
§ 7· - Ass. 319 de 16 fev. 1786. - D. 737 ele 1850, art. 597'
D. 8+8 de 18go, art. 307. - D. 917 de 18go, art. 150. - D. 3084
de' 18g8, P. lTI, art. 629.

§ Unico. Sem apprehensão corporal adquirem a posse
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a) pela abertura da successão legitima ou testamentaria
quaesquer herdeiros e os legatarios de cousa certa;

b) o conjuge, adquirente por força das convenções ma
trimoniaes, pelo facto do casamento;

/ c) pela consummação do casamento, o que se presume
Jdes.de o dia seguinte a elle, os conjuges, na falta de con-
1tracto ante·nupcial, sobre os bens que se tornão communs;

cl) os consocios por mero effeito do contracto de soci
edade universal;

e) o credor no p~nhor agricola, considerando-se deposi
tario o devedor.

Ord. +. 44. r. - Alv. 9 novo 1754' - Ass. 31g de 16 fev. 1786. 
D. 181 de 1890, art. 57. - D. 370 de 18go, art. 365.

Art. 338. - A posse póde ser tomada, não havendo quem
a contradiga, em virtude do justo titulo de acquisiçào.

Ord. 4, 5 , 3, 4,

Art. 339. - A ·'l1inguem. por mero acto de sua vontade
é'licito mudar o titulo de sua posse quer civil quer natural.- -

Arg. ex Cad. Peno art. 331 11. 2. - Dig. fr. 3 § Ig. L. 41, II.
- Dig. fr. 2. § I, L. 41, V. - T. de Fr. Esb. art. 3619.

§ Unico. Titulo habil ou justo encontra-se na posse que
pro\ém

a) de compra e venda e actos equivalentes;
b) de doação;
c) de herança e legado;
d) de dote;
e) de aforamento;
f) de prescripção, caça, pesca, alluvião, accessão;
g) de sociedade conjugal;
h) de sociedade .universal.

Ord. I, 78, 8. - Ord. 4, 58, 3, 4, - Ord. 4, 13. 6. - Ord. 4'
4+ 1. - Ord. 4. 95, pr. - Notas ao art. 337.

Art. 340. - Os tabelliães são autorisados, sem depen
dencia de mandado judicial, a passar iostrumen os publicas
das posses que pelas partes forem tomadas.

Ord. I, 78, 8. - Ord. 4, 58. 3, 4' - D. 2162 d 1895, art. I,

tab. I n. C) a).

§ Dnico. Os tabelliães SÓ podem dar esses instrumentos
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apresentando-se-Ihes justos titulos de actos ou contractos,
quer autorisem a posse quer nào.

Ord. 4, 58, 4'

Art. 341. - A posse judicial é dada por via de sentença
ou mandado judicial, sendo competente para dal-a o escri
vão do feito.

Ord. I, 7 ," - Ord. I, 79, q. - Ord. 3. 86, IS. - D. 370 de 1890,
art. 341,;:: 2. - D. 304 de I 98, P. UI, art. 5JI.

Art. 342. - Possue por si o que po~sue por seus agentes,
prepostos ou mandatarias, pais, tutores ou curadores.

od. Com. art. 455. - rd. 3, 45, 10. Ord. 3, 6, 1. - D.
3084 de 1898, P. IIT, art. 844,

§ nico. Póde-se possuir em nome de outrem, como o
depositario, o rendeiro, o inquilino.

Ord. 3, 45, lO. - D. 30 4 de 189 , P. III, arts. 214 e 491 g).

Art. 343. - A posse passa aos successores. Quem pro
var que possuia por si ou por seus àntepossuidores ao
tempo do começo da prescripção, presume-se ter possuido
sempre sem interrupçào.

Cad. Com. art. 455, alínea 2. - D. 30 4 de 1898, P. IIr. art. 44,

Art. 344. - E' reconhecida a efficacia do cOl/stit1lfo
possessol'io ou clausula cOl/stituti em contracto valido.

L. 3272 de 1 85, art. 10 ~ r. - D. 94-9 de 1886, art. 10 . - D.
370 de 1890, ar!.' 365.

Art. 345. - Na compossessão, ou posse em commut11,
cada um dos possuidores possue uma parte abstracta e
exerce actos possessorios que não excluem a posse cios
demais.

Arg. ex Alv. 9 novo 1754.

Art. 346. - Tratando-se de posse mans.a e. pacifica de
terras publicas' adquiridas por occupação primaria ou havi
das do primeiro occupante, sua legitimação depende ele
principios de cUltUl a e morada habitual do po;:;seiro ou fIe
quem o represente.

L. 601 de 1850, art. 5.

Art. 347. - A lei protege a posse por melO dos inter
dietas ou para obstar a sua turbação ou para restitui l-a
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ao esbulhado ou para immittir a massa fallida na dos bens
alienados em fraude dos credores. Em falta de disposição
expressa de direito patrio regulará o direito romano.

Ord. 2, I. 2. - Ord. 3, 40, 2. - Ord. 3, 78, 3, 5. - Ord. 4, 58,
pr, r. - Ass. 319 de 16 fPov. 1786. - D. 917 de 1890, art. 35,
~ 3. - D. 3084 de 1898, P. III, arts. 409 a 414'

( Art. 348. - Ao simples detentor, ainda no caso em que
nào se presume possuidor, é permittido repel1ir as vias de
facto empregadas para fazer cessar

a) a detenção;
b) a recusa de restituição por motivo de benúeitorias

e despezas.

Ord. 4, 54. L - Ord. 4, 95. r. - Cod. Peno aliso 332 e 32 >: 2
alinea 2.

Apt. 349.: - O esbulhado poderá desforçar-se e resta
belecer por autoridade propria o estado anterior de direito
ou de facto, comtanto gue o [asa logo .

. Unico. O espaço de tempo, em que o desforço imme
diato poderá, ter lugar, deixa-se ao arbitrio da autoridad~

judicial com petente segundo as circumstancias.

Ord. 3, 78, 3. - Ord. 4. 58, 2. - D. 3084 de 1898, P. III, art. 410.
Art. 350. - O esbulhado tem acção contra o autor do

esbulho e seus herdeiros para a restituição da cousa e in
demnisação de perdas e interesses.

Ord. 3, 78, 3. - Ord. 4, 58. pr.

~ Unico. Compete a ac ,ão tambem contra o successor
por titulo singular, quando de má fé.

Arg-. ex. Ord. 3. 39, 3. - od. Peno art. 21 § 3. - Decret. Greg.
DC, L. 2, Tit. 13, I8 (Cap. Sre) e - de resto spoliato). - Mello
Freire, Inst. +. 6, 31. - Di"'. f1'. 3 10. L. +3, XVII.

Apt, 351. - Procede violentamente aquelle que tira sem
autorisação legal a cousa propria que se acha em poder
de terceiro por convenção ou determinação judicial e em
prejuizo délle.

Ord. +: 5 , pr. r. - Cod. Pen.lrt. 33_.

Art. 352. - Aquelle que com dolo ou fraude deixou de
possuir considera-se possuir ainda.

Orà. 3, 39, 13. - D. 308+ de 1898, P. III. art. 512.
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Art. 353. - Não é cabivel a excepção de domu1Ío, ainda
que provada 1·llCOlltiJlCllti. Só d pois de restituida a posse,
poderá o réo intentar a acção sobre a propriedade.

Ord. 3. 40, 2. - Ord.3, 78,3 in f. - Ord. 4, 58, 1. - Ass. 319 de
16 fev. 1786. - D. 3084 de 1 98, P. III, art. 409,

Art. 354. - ão tendo o esbulhador direito, pagará ao
esbulhado outro tanto quanto a cousa valer, além da in·
demnisação de perdas e damnos.

Ord. 4. 58, pr. 1.

Art. 355. - Deve ser judicialmente manutenido na posse
o perturbado nella, precedendo discussão judicial.

Orel. 3, 48. - D. 3084- de 18g8, P. III, art. 412.

~ r. Cabe o direito á manutenção
a) ao cabeça do casal;
b) ao herdeu'o que está na posse corporal de bens da

heran a, ainda que o turbador seja co-herdeiro;
c) ao viuvo ou viuva, embora não seja cabeça de casal,

com relàção aos bens do conjuge fallecido em que lhe com
pete a retenção.

Ord. 4, g5, 'pr. r. - Ord. 4-. 96, 9· - Alv. 9 novo 1754 ....
. 2. O sequestro da posse, como meio de evitar imminen-

tes contendas entre o conjuge sobrevi"ente e os herdeiros
do prec1efunto, é permittido.

Ord. 4, 95, 2.

Art. 356. - Sendo o possuidor inquietado na posse,
dentrO de anno e dia depois de o saber, isto é no caso de
força nova, poderá requerer comminação de pena ao tur
bador para o caso de nova turbação.

Onl. 3, 48.

Art. 357. - Estando o immovel matriculado sob o re
gimen T01're1ts, o adquirente e o credor hypothecario de,
boa fé nã..Q. poderão ser inquietados na posse, ainda quan
do o titulo do alienante haja sido matriculado fraudulenta
mente ou tenha occorrido erro na delimitação.

D. 451 B de 1890, art. 76,. § 2. - D. 955 A de 18go, art. 129, § 2.

Art. 358. - Temendo com justo motivo o possuidor ser
inquietado na posse, poderá requerer p'rotecção judicial
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contra o perturbador e que se lhe commine pena pecumana
si contravier o preceito judicial.

Ord. 3, 78, S, - D. 308+ de 18g8, P. III, art. 413.

Art. 359. - A posse é tambem protegida por melO dos
embargos de terceiro.

L. 22 dez. 1761, T. 3 S 12. - D. 736 de 1850. - D. 737 de 1850,
art. 597. - D. 848 d 18go. arts. 307 e sego - D. 917 de 18go, ar\:.
150. - D. 3084 ele 18g8, P. III, arts. 628 e sego

Art. 360. - Tratando-se de titulo ao portador. o des
apossado poderá por autoridade propria fazer por si ou por
oflicial de justiça ao devedor e á Camara Syndical ou
Junta ele Corretores intimação para que não pague o capi
tal, juros ou dividendo e não seja aelmittido em negociação
na Praça ou Bolsa. Taes intimações deverão ser judic'ialmente
ratificadas dentro de .§.. dias, sob pena de nullidade.

Lo 149 B de 18g3 art. IS. - D. 3084 de 18g , P. V. art. 174'

Art. 361, - A quasi-posse dos direitos reaes e o exer
cicio dos direitos decorrentes da propriedade intel
lectual são protegidos igualmente por meio dos interdictos.

arel. 1, 68, 23, _5, +2. - ardo 2, 1, 2. - ardo 3, 48, pr. - ardo
3, 78, +.

~ Unico. O exercicio de di.reitos indivíduaes ou subje
ctivos, lezado por acto ou decisão das autoridades adminis
trativas da União, autorisa a acção especial do art. 13
da lei n. 221 de 20 de ovembro de 1894..

D. 3084 de 18g8, P. Y, arts. 21 e sego e 34.

Art. 362. - Ninguem póde ser tirado da' posse em que
se acha sem ser ouvido e convencido.

ardo 3, 53, 3. - ardo 3, 86, 17. - ardo 4, 58, 3. - Alv. 9 jul.
1767, pr. - T. de Fr, Regras de Direito, pg. 423.

Art. 363. - Em acção real si o detentor negar em juizo
que está na posse, será logo privado della, entregando-se
ao autor até a decisão da causa, salvo si logo retractar-se.

Unico. Ainda que negasse a posse, o possuidor poderá
allegal-a e proval-a em outra acção.

ardo 3, 32, 2. - ardo 3, 40, pr. I e 2.

Art. 364. - Conserva-se a posse sem o poder p1}ssico
immediato e a despeito de qualquer, obstaculo.
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Arg. ex Ord. 4, 58,.1. -Alv. 9 novo 1754. - Cod. Peno art. 331,;:; I
n. 4 e § 2. - L. 121 de I8g2.

Art. 365. - A força ou esbulho e a quasi-força nào
fazem perder a posse.

~ Unico. A occupação da cousa, estando ausente o pos
suidor, ;:onstitue a guasi-forç~

Ord. 4, 58, I.

Art. 366. - A posse justa, conforme o
assenta, ou injusta, e a de boa ou má
pelos effeitos juridicos que produzem.

Ord. 2. 27, 3. - Ord. 2, 53, 5. - Ord. 4, 3, L - Ord. 4, 13, 10.
- Ord. 4, 48, 6. - Ord. 4, 53, 5. - Ord. 4, 58, 3, 4, - Ord. 4,
79, pr. - Alv. 13 mar. 1772. - D. I6g A de I8go, art. 2 § 6. -
D. 370 de I8go, arts. 121 e 367, .

§ U nico. Para dizer-se justa deve a posse estar isenta
de violencia, clandestinidade ou abuso de confiança.

Ord. -1, 54. 3. - Ord. 4, 58, L - Cod. Peno art. 331, ns. I, 2 e 3.

Art. 367.
da justiça.

Possue bem quem' possue p~r autoridade

Ord. ,!-, 6, 3, in f. - L. 3 novo 1768, pr.

Art. 368. - Presume-se titulo na posse que passa de 30
annos ; todavia o dolo claro e manifesto faz cessar a regra
de ser a posse antiga titulo sufficiente.

Ord. 4, 79, pr.-L. 4 ag. 1773, pr.-D.3084 de I8g8, P. III, art.
83g 2.

S. Unico. Diz-se immemorial a posse de que l1lnguem
sabe o principio, nem por ter visto' nem ouvido a quem o
tivesse visto ou ouvido; salvo nos casos expressos em lei
considera-se justo titulo.

Ord. L 62, SI. - Ord. 2, 27, 1. 5. - Ord. 2, 2 , pr. - L. 9 jul.
1773, ~ 12. - L. 601 de 1850, art. 16 ~ 2.

Art. 369. - E' viciosa a posse obtida por facto illicito;
o vicio póde ser opposto ao herdeiro e ao successor que
o conhece.

:\r'g. ex D. 9'17 de I 90. art. 6 e), f). - Arg. ex od. COID.
art. -150.

Art. 370. - São constituidos em má fé o::; que possuem
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por titulo que a lei reprova ou prohibe ou mostra não lhe
pertencer o objecto.

Ord. 2, 53, 5. - [v. 13 mar. 1772.

~ r. Considera-se igualmente de má fé quem sabe nào
lhe assistir direito para possuir.

.Ord. 4. 3, I.

2. O hE'rdeiro ou successor por titulo legal do d~tentor

póde ser considerado possuidor, salvo a má fé.

Arg. ex Cod. Com. art. 450.

{

.. 3. Presume-se má fé naquelle que. houve de pessoa
que pela qualid~de (~u .condição era suspeita de ter obtido
a cousa por melO cnnunoso.

Cod. Peno art. 21 § 3.

Art. 371. - O possuidor de má fé restitue os fruetos
_ mas tira os gastos que se fizerão em razão Jelles.

. r. A restituição é de todos os fructos ou rendimentos
desde o começo da posse e comprehende os, pendentes a
esse tempo e os que, por culpa do possuidor, deixárão de
ser percebidos.

§ 2. Ainda qué não sejão pedidos, são devidos os per-
cebidos depois da' lide contestada.

O,d. 2, 53, 5. - Ord. 3, 66, I. - Orel. 4, 13, I . - Ord. 4, 48, 6.
Ord. 4. 67. 3. - D. 9I7 ele 18go. art. 34. - D. ~084 de 18g8. P. III,
ali. 255 § 2.

r Art. 372. - Não se considera em má fé a pessoa juridica
nacional de direito pubhco que possue e administra em
nome e em proveito do povo.

Alv. 10 ab. 1821.

Art. 373. - Diz-se força v~h a que foi commettida a
mais de anno e dia.

"\rg. ex,Ord. 2, I, 3. - Ord. 3. 18, II. - Ord. 3. 4 , I, 3, 5.

Ar.t. 374. - Disputando duas ou mais pessoas de um
terceiro, mero detentor, a posse de bens m. veis, serão estes
sequestrados e far-se-ha deposito para garantia lo dono,
emqnanto não se decidir a quem pertencem.

Ord. 4, 5,1, 4,
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SECÇÃO r.

propriedade.

LO II.PIT
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Da propriedade em geral.

Art. 375. - Consiste o lífeito de propri da le na livre
faculdade de usar e dispôr dos bens e de o demandar
por acções reaes. Applícado aos bens cor orcos toma o
nOI'e de domínio. --

Ord. 3, 31, pr. - Orel. +. 10, pr. - Ord. 4, II, pr. - Orel. 4 36.
1. - Orel. 4, 43. II. - Orel. 4, 5·f· - ALv. 7 jUIJ. 1755, § 4, - L.
6 ju1. 1755. - Alv. 10 seI. 1756, ;s 35. - L. 9 jul. 1773. - Ah'.
20 jun. 1774, pr. - Lv. 4, set. r810. - L. 9 s t. 1826. - Cad.
Com. arls. 215 e 874' - L. 6+1 ele 1852. art. I § r. - D. 737
ele 1850. alI. 619. ". I. - R. . C. E. 4 elez. 1875, (Parecer 31 arr.l.
- L. 3129 de 1882. - D. 9370 de 18 5, arls. 6+ e sego - L.
33+6 ele 187. - D. 98~'3 ele 1"7·- D. 16f, 16)/\,370 e 916 de
18go. - C. Itep. arl. 72. pr. 3, Ia, 17 25, 26 e 27· - L. 149 B
de 1893. - L. 496 de 1898. .

Art. 376. - Salvas as restricções legaes, o direito de pro
priedade autorisa a pratica de todos os actos compatíveis
com a natureza de seu objecto, o in.teresse social e o rii
reito de terceirq.

Ord. 4, ln3. - Alv. 9 jul. 1773. - Ass. 321 de 2 de mar. 1786.
C. Rep. arl. 72 § 17·

Art. 377. - A propriedade é plena ou limitada; pre-
sume-se, porém, plena.

C. Rep. art. 72. 17' - L. 9 jul. 1773 § 12. - D. 17 jul. 1778.-
D. 9 jan. 181 •. - D. 9094 de 1883, ar·t. 2. - D. 9885 de 1 8S,
arl. 13 in f. - D. 4sr B de 1890, arls. 7 e' 65 ~ •.

§ Uníco. O conjun to ou reunião dos direitos reaes com
existencia principal constitue o dominio pleno; cada um
des~es direitos, porém, póde. desmembrado do domini"
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ser transferido a terceiro, constituindo 01lllS real (jus in 1'C

aliena) quando a lei expressamente declara-o tal.

Orel. 3, 47, pr. - D. 169A ele 1~90, al't. 6. - D. 370 ele 1890,
arl. 238. - D. 720 ele 18go, art5. 53 e 66. - D. 917 ele 1890, arl. 68.

Art. 378. - Aetos entre vivos e disposições de ultima
yontacle podem impôr limites ao exercício do direito de
propriedade, salvo as leis prohibitivas.

Ord. 4, II, pr'. I, 2. - Orel. 4, 87, 12. - L. 57 ele 1835.

Art. 379. - Considera-se nua- rooriedade aquella de que
está separado o usufructo.

. .
D. 5581 ele 1874, aIt5. 25 n. 6, c 31. - D. 2800 ele I8g8, arl. 13 n. 3.
- L. 3129 ele 1882, art. 8. - D. 8820 de 1882, art. 17. - L.
2348 ele 1873, art: II § II n ..1, - D.g885 ele 1888, art. 13. - D.
544 ele 1890. - D. 3084 de 1898, P. \7, art. 69. - A. F. 71 ele
1871 e 176 el 1891.

~ nico. Opéra-se a consolidação da nua-propriedade
pela confusão ou por extincção do direito que estava
desmembrado della.

A. F. 328 de 1862.

Art. 380. - O dominio, por sua natureza irrevogavel,
torna-se resoluvel ou por disposição da lei ou por acto de
vontade.

Orel. 3, 53, 3. - Ord. 4, 91, 2, 3, 4, - D. -+ jan. 1812. - A. ].
162 de 1828. - L. 2774 ele 1877, art. 1 § 2. - L. 2966 de 1880,
art. I . 5. - D. 181 de 1890, a1't. 94. - D. 370 de 18go, art5.
r3I § 2 e 226 f:: 8.

§ L Revogado o dominio, entendem-se revogados os
t.Iireitos reaes concedidos ao tempo em que pendia a con
dição resolutiva.

D. 370 de 1890, ar1:. 226 s 8.

f 2. Si, porél.Tl, a revogação occorre por causa super
veniente, produz seus effeitos da data da causa que a
determinou.

Arg. ex Ord. 4, "63, pr. (Ex. 1t1me).

Art. 381. - O dominio ou propriedade resoluvel póde
resultar de concessões do poder publico.

L. 11I4 de 1860, art. II § 22. - L. 2774 de 1877.- L. 2792 de
1877, art. 19· - L. 267 de 1894' art. 2 aUnea el.
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~ Unico. Constituem dominio resolt, ,el as concessões para
a construcção, uso e gozo de estradas de ferro sempre
que. findo o prazo da concessão, tiverem- de reverter á
União, aos Estados ou aos Municipios.

D. 5561 de r874' - D. 6995 d 1878. - D. 7959 de 1880. - D.
862 ele 18go.· .

·Art. 382. - O· dominio sobre immoveis é directo ou util.

Orel. r. 62. +6. - Ord. 4. 38, pr. - Orel .. 4. 3g, pr. - Ord. 4.
40. - Ord. 4, 4I. - Orel. 4, g6, 23 e 24. - Alv. 3 novo 1757'
- L. 4 jul. r776. - D. 26 jul. r8r3. - Alv. 10 ab. 18zI. 
D. 4105 de 1868. - D. 16g A de 18go, art. 2 § r. - D. 370
de 1.890, art. 133 §§ 2 e 3.

Art. 383. - Todo O propri~tario, exhibido O titulo de
seu jus z'1t re, tem o direito de fazer' delJlarcar total ou par
cialmente a propriedade immovel e aviventar os lilnites,
usando contra os confrontantes da acção competente.

§ Unico. E' permittido, tendo-se dado turbação ou es
bulho, requerer conjunctamente a restituição do terreno in·
vadido com os rendimentos percebidos ou indemnisação
dos damnos, desde o tempo ela indevida occupação, atten-.

- elida para este effeito a boa ou n~á fé elo turbador ou es·
bulhador.

D. 720 ele r8go, arts. 6 e 67 i3 U11.

SECÇAO II.

Da compropriedade.

Art. 384. - O estado de communhão resulta ou ela lei
ou de [acto juridico.

Ord. 4. 4+ r. - .Alv. 9 llOV. 1754. - D. 720 de 18go. art. 66. 
D. 'lI7 d I 'ln, arl . +3 e 135. '

~ Unlco. E' nuUa a clausula de nunca se dividir.

Arg-. ex Orel. 68, 37' - Dig. fI': 14, ~ 2 (10, 3)

Art. 385. - 1 a ousa C0I11111UIl1 a!? quotas podem ser ele
extensào superficial determinadas ou partes ideaes, origi·
nadas de partilhas em inventarias ou de outros titulos ge
radores da communhào.
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D. 720 de r8go, art. 63.

Apt. 386. - O comproprietario tem direito aos fructos,
rendimentos e accessões na proporção de sua parte ideal
e na mesma proporção é responsavel pelas despezas de
conservação, melhoramento e maneio.

Ord. 4. 44, 9, ro, rI. - Ord. 4. g6. pr. 2, 4'

Apt. 387. - Cada comproprietario póde hypothecar incli
vidualmente a parte que ti ver no immovel commUlll, si 1ôr
divisivel manifestamente.

Entende-se que ha divisibiliçlacle manifesta quando cada
parte pócle f rmar separadamente um toclo distinçto e
independente ou quando, tratando-se de construcção sobre
o solo, a decomposição ou divisão não destróe a idéa do
toJo no sentido de não serem as partes identicas entre si e
com o todo.

§ Único. Tratando-se de casa, considera-se divisivel si
por meio· de parede ou outro modo é susceptivel de com
moda divisão.

Arg. ex Ord. 1:. 6, 37, - D. 16 A d 18 o. art. 4 § 8. - D.
370 c\e r890, art. 219. - (Savigny, Oblig. r. 337)' - Dig. fr. 26 § 2

(30). - Dig. fr. 35 ~ 3 (6. I).

Apt. 388. - Aos condominos de predio rustico, provada
a causa da communhão ou o titulo do JUS in re, compete o
direito de pedir por meio das acções competentes a divi
são, que comprehenderá a dos fructos e a indemnisação
dos damnos sobrevindos á contestação da lide, ficando
salvo o direito aos rendimentos e outras prestações pessoaes
anteriores, (Iue serão pedidos pelos outros meios de direito.

D. 720 de 1890, arts. 53 e 54, - Orel. I, 6 , 37' - Ord. 4. 96, 5.

I. Aos confrontantes fica salvo o direito de reclamar
por acção' competellte e obter a restituição dos terrenos
em que se julguem usurpados por invasão das linhas limi
trophes I constitutivas do perimetro ou a. correspondente
indemnisação pecuniaria, á escolha da parte obrigada.

. 2. A restituição ou iÍldemnisação dos confrontantes
importa a obrigação dos demais condominos, que forem
parte na divisão, ou dos seus successore", por titulo universal,
de compôr pecuniariamente o desfalque soffrido.

D. 720 ele 1890. arls. 55 e 56.
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Art. 389. - Si qualquer linha do perimetro apanhar
bemfeitorias dos confrontantes, feitas a mais de anno... serào
ellas respeitadas, bem como os terrenos occupados, os quaes
nào se computarão na avaliação da área do immovel di,i
dendo, ficando salvo .aos condominos a acção competente
para os reivindicarem segundo as forças dos seus titulas,

§ U nico. Considerar-se-h ào bemfeitorias, para os effeitos
deste artigo, as edificações, os muros e cercas, os pastos
fechados. os cultivados de qualquer especie não abandonados
a mais de tres annos. .

D. 720 cito art. 57.

Art. 390. - A divisão tem por objecto a formação e
adjudicação dos quinhões; para este fim, arbitradores pro

ederão, primeiramente ao exame, classificação e avaliaçào
das terras, sendo calculadas por agrimensor as áreas de
cada gleba classificada distinctamente.

. I. Durante este trabalho as partes poderão· indicar o
modo de serem constituidos os quinhões .

. ' 2. Apresenta.do pelo agrimensor o calculo das áreas
classificadas, ou avaliado o immovel no seu todo. si os
arbitradores reconhecerem que a homogeneidade das terras
nào determina variedade de preços, serão os autos entregues
aos mesl11'os arbitradores para exporem os seus laudos sobre
a D' rma da divisào e servidões que julguem necessario serem
instituidas .

. 3. O juiz deliberará a partilha geodesica do immovel,
pronunciando-se sobre os pedidos e outros requerimentos
apresentados anteriormente e mencionando os titulos habeis
para serem attendidos na formação dos quinhões.

§ 4- Praticadas pelos peritos as investigações e operações
necessarias para a distribuição eq uitati va dos quinhões,
consultando-se quanto possivel a commodidacle das partes
e adjudicando-se-lhes, de preferencia, os terrenos contiguos
á situação ele suas moradas e bem feitorias, ele mo'llo a evitar
se ~ retalhamento elos quinhões em glebas separadas, o
agrúnensor organisará o cal~ulo para o orçamento da divisão
ele cujo auto 'eleverá constar, o seguinte:

a) a confinação e a extensào superficial.do immovel, de
accordo com o memorial c planta;

b) a lassificação elas terras, si houver, com o calculo
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das áreas de cada sorte e o respectivo preço, ou a avali
acão do immovel na sua integridade;

.c) quanto cabe, em quantidade geometrica, a cada c.on
domino nas terras dividendas, declarando-se quaes as
reducções e compensações proporcionaes feitas em razão
da div~rsidade de preços das glebas componentes de cada
quinhão.

::; 5. Não havendo agrimensores profissionaes, as partes
interessadas proporão qualquer pessoa de sua escolha.

D. 720 cito arts. 58 a 62. - D. 1241 de 1891.

Art. 391. - Quando os condominos possuirem no immo
veI. não quotas de exten!3ão superficial determinadas, mas
partes ideaes originadas de partilhas em inventarios ou de
outros titulos, geradores da communhão, o agrimensor pra
ticará previamente os precisos calculos para pôr em rela·
ção as quantidades arithmeticas, constantes dos titulos,
com ~ avaliação do immovel na divisão processada.

D. í20 cil. art. 63.

Art. 392. - Formado o orçamento, serão executadas
pelo agrimensor, segundo as indicações dos arbitradores,
subordinadas ao despacho de deliberação da partilha, as
operações geodesicas e topographicas, concernentes á se·
paração, medição e demarcação dos quinhões. tendo cada
um destes sua folha de pagamento, assigl1ada pelo juiz,
agrimensor e arbitradores, na qual serão desc:riptas as li
nhas e rumos divisorios, declarados os marcos que forem
cravados ou assignalados, independentemente de pregões,
e mencionadas as bem feitorias e plantações cOlllprehendidas
na gl ba discriminada, ou sejão proprias do respectivo
quinhoeiro, ou adjudicadas por compensação de terras ou
por indemnisação pecuniaria, ou tambem partilhadas, si
pertencentes á mesma communhão.

D. 720 cito ri rt. 64'

Art. 393. - Na mesma folha de pagamento serão decla
radas as servidões que forem instituidas sobre o quinhão
demarcado ou a favor delle, designando-se O lugar da
servidão e regulando-se u nndo e condições do seu exer
cicio.

§ Unico: E' permittido o estabelecimento de servidão de
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caminho para communicar o predio dominante com a es
tação mais proxima de estrada de ferro, ou de navegação
fluvial ou maritima.

D. 720 eit. art. 65.

Apt. 394. - Tratando-se de casa commum, dever-se-ha
dividil-a logo que o requeira um dos comproprietarios em
bora o outro recuse. Am bos deverão dar lugar para a
parede de repartimento e seu alicerce.

§ r. Si os cOQ1proprietarios não concordarem sobre a
qualidade da construcção da parede de repartimento, que
rendo um' de taboado e o outro de taipa ou de pedra, a
divergencia será judicialmente resolvida.

~ 2. Si não convierem fazer a' parede á custa de ambos,
aquelle que requereu a divisão deverá fazel-a á sua custa,
mas o outro não poderá fazer della algunl UpO sem que
pague metade do seu custo.

Ord. I, 68, 37.

Apt. 395. - ão sendo possivel commoda divisão, os
condominos de commum accordo devem vendel,a entre si
ou a outrem e, si não concordarem, deverá a casa ser
arrendada, partindo-se então a renda.

Ore!. 4, 96, 5. - T. ele Fr. C. art. n66. - Dir. T. 54. pg. 168;
T. 55, pg. 393.

Apt. 396. - Tratando-se de compropriedade de embar
cações, os direitos dos compartes ['egular-se-hão pela
legislação commerciaJ.

'oel. Com, arts. 461,484 e sego e 489,

Apt. 397. - As apolices da divida publica federal, per-- --tencentes a dous ou mais possuidores em commun, serao
inscriptas em nome de todos com a 'precisa especifir.ação.

l
N ão será permittido, porém, inscreverem-se em separado

fracções de apolice nem inscreverem-se apolices em nome
le possuidores que tenhão fracções differentes.

D. 9370 ele 1885, art. 41.

Apt. 398. - A acção de sociedade anonyma com refe
ren ia a esta é indivisivel. Quando pertencer a diversas
pessoas, a sociedade suspenderá o exercício dos direitos que
a tal titulo são inherentes emquanto um só individuo não
fór designado para junto della figurar como prop,rietario.



129 -

D. 434 ele 1891, art. 32.

Apt. 399. - A compropriedade de patente de invenção e
a da litteraria, scientifica ou artistica reger-se-hão pelo
disposto nos titulas respectivos.

L. 3129 de 1882, art. 7. - D. 8820 eI 1882, al't. 16. - L. 496
de 1898, arts. 9 elO.

ApL 400..- Entre condominos, ainda que a cousa per
tença a herança ou communhão em. estado de indivisão,
tem lugar a acção de furto.

Corl. Peno art. 33+.

ECÇAü III.

Dos direitos reaes sobre bens alheios.

Apt. 401. - São direitos reaes sobre bens alheios
L. com existencia principal:
a) o uso;
b) a habitação;
c) o usufructo ;
c1) a servidão ;
e) a emphyteuse;
f) o legado de pre tações ou alimentos consignados em

determinados bens;
II. com. xistl.ilCla sul 01' linac1a ás ol5rigações que ga·

rantem:
a) o penhor;
b) a retenção;
c) a antichrese ;
d) a hypotheca.
§ L Constituem 01l1lS reaes sobre immoveis
'1) o penhor agricola;
b) a servidão;
c) o uso·
tI} a habitação:
e) a antichrese;
f) o usufructo ;

9
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g) o fôro ;
h) ') legado de prestações ou <!limelltos consignados no

inunovel.
, 2. São onus reaes de natureza fiscal o imposto pre

dial e os demais impostos relativos a il11J11oveis.
~ 3. Os outros onus qu os proprietarios impuzerem aos

seus predios, se haverão como pessoaes e nào poderão
prejudicar credores hypothecarios.

§ 4. Dizem-se gravados os immoveis sujeitos il onus reaes.

D. 16g A de 18go, ali. I e 6. - D. 370 de 18go, arts. 238, 240 e
2+2. - D. g55 A ele 18go, aris. 36 e 70. - D. 3084 de 1898, P.
III, art. 649· - D. +51 B ele. I 90, art. 10. - ;O. 544 de 18go,
art. 8. - L. 4 fe\'. 1765.

Art. 402. - Os onus reaes instituidos por actos entre vi
"OS .carec~m de.!i anscripÇão para valer contra terceiro e
s6 começão a valer desde a data della.

D. J6g. ele 18go. art. 8. - D. 370 de 1890, art. 241.

. L Independem de transcripção os onus de natureza fiscal.

. 2. Estes e aquelles passão com o immovel para O do
minJO elo comprador ou successor.

D. 16g \ de 18go, ar\. 6 §;§ 3 4. - D. 370 ele 1890, arrs. 27

:' 1 ' 23').

Art. 403. - O direito real 'obre moveis alheios s6 é
possivel no uso, no usufructo, 110 penhor, na retenção. e
no lega]o d prestações ou alimentos.

Leg. cit.

Unico. Os privilegias ou obrigações reaes, que a favor
de certos creditos a legislação com.mercial estabelece, não
constituem 011US reaes.

D. 16g A de 18go, art. 5 ~ ~. D. 370 ele 1890, ar't. 10g. -
D. 917 de 18go, art. 70.

Art. 404. - Entre os direil-os reaes nào se considerão
a superficie e o laudemio .

.AJ:g. ex D. 169 A de 18go, art. 6. - D. 656 ele 1849,
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CAPITULO III

Da acquisição da propriedade.

Disposições geraes.

Art. 405. - Os bens que tem proprietario adquirem-se
por prescripção ou pela transferencia legitima de um pro
prietario a outro.

OreI. 4, 58, 8. - Ord. +- 3, 1. - T. ele Fr. C. aI'\, 906.

Art. 406. - inguem pócle transferir mais direito do
que tem.

Orel. 4. 37. 7· - .\l\'. r.3 mar. 1772. - Ass. 27 ele 23 no"\'. 176\.1.

Art. 407. - O justo titulo para a acquisição pOl' trans·
ferencia de um proprietario a outro deriva

a) de disposição da lei;
b) de contractos;
c) ele disposições de ultima vontade.

Alv. 9 no"\'. 175+. - .\. s. 319 de 16 fev. 1786. - D. lIde I&gO.
Ord. 4, 58, I, +. - OreI. I, 7 . 8.

§ r. As decisões judiciarias são meramente dec1aratorias
do direito; podem, porém, constituir servidões nos caso.
expressos em lei.

Ord. 1, 79. 14· - Ord. 4. 58. 4· - D. 720 de 18go. art. 65.

§ 2. A rifa nâo é meio reconhecido em direito para a
transmissão da propriedade.

A. F. 52 de 1857. - Coel. Peno arl. 367.

Art. 408. - Uma vez adquirida a proprie~ade, presume
se continuar até que se mostre o contrario.

Orel. 3. 53. 3.

Art. 409. - A necessidade ou utilidade publica autorisa
a desapropriação ou transferp.ncia forçada, mediante indem
nisação prévia.

C. R p. art. 72 17.



- 132 --

SECÇAO r.

Da o~cupação e da accessão.

Art. 410. - Adquire-se o dominio dos alllmaes silvestres
pela captura ou occupação.

~ r. Não é licito caçar, sem licença ,do respectivo" pro
prietario, em terrenos murados ou vallados.

§ 2. Em terrenos abertos a caça não é prohibida, salvo
o prejuizo das plantações e ficanClo o caçador obrigado aos
daronos que causar. ,

§ 3. O animal que se achar em' laço ou arm"adilha per-
tence ao dono do laço ou armadilha.

Ord. 5, 6~, 6. - L. I jul 1776. §§. I, 2 e 3

$J-.- ~~~rt. 411. -\ A pesca nas babias, enseadas, mares da
~ ,,(,Costa, rios navegaveis e canaes publicas é perrnittida a
~d..~tfodos, respeitados os cercados, chiqueiros, curraes, parys
~.~ ou depositas particulares para o· peixe, e os regulanlentos
~- de administração publica.

r,/./~J1·/8J L. 876 d 18.56. - D. '2756 de 1861. - D. 8338 ~l 1881. - A. iVI.
~~,;t-. I"J ti ~7 abro 1899· (D. O. n. 1~3). - L. 478 de 1897, art. 3 !§ un. - D.

3334 de 1899, ti t. XI.

Art. 412. - As aguas dos rios e ribeiros publicas podem
ser occllpadas por particulares e derivadas por levadas ou
canaes em beneficio Ja agricultura e industria.

§ 1. Esta occupação não deve prejudicar aos qúe an
teriormente fazião uso das agllas ou para rega ou para
laboração de machinas.

§ 2. Sendo as aguas superabundantes e quando possa
have~' commoda divisão, esta se fará de modo que não
inutilise a cultura mais antiga e os estab*cimentos já exis
tentes .

• Iv. ~7 novo I 04 ~S II, I~ e sego -' AIv: 4 mar. 18J9-

Art. 413. - O dominio e a pOSSf' das aguas pertencem
aos donos dos predios onde nascem, sujeitas ás servidões
legaes ou resultante da divisão da propriedade commum.

Res. 17 ag, j 775. - L. 601 de 1850 art. .6 ~ 3" - D. 595.1



de rS75. - L. 3396 de I 'S, alt. 21. - D. 720 de IS90. arls.
60 e 65. - D. 3084 de 189s, P. 'o, arts. r20 e sego

~ Unico. Tratando·se de agua em terrenos diamantinos,
oh en'ar-se-ha o disp0.:>to nos respectivos regulamentos e
nos titulos de concessão.

D. 4(í5 d 18.,6, arts. -13 a _,5. +9 e 51. - D. 5955 el 1875, arts.
t 2 e 83.

Art. 414. - O fluxo natural -de aguas particulares pelo
ribeiro por onde correm não dá direito em favor dos
preelios inferiores.

:) I. Tal direito só existe si 'os donos dos predios infe
riores ti\ erem titulo de compra feita aos donos das nascentes,
açuele ou canal, com manufactura constante e permanente,
que faça presumir o referido titulo.

§ 2. Os donos das nasc ntes, depois de usarem das aguas
que lhes forem precisas, não podem di vertil-as em prej1-lizo
cios preelios inferiores para alveo djverso do ribeiro por
anele costumão correr. .

. 3. Os sobejos das aguas se devem repartir por dias
ali por horas entre os predios inferiores a JUlZO de louva
cios e a contento das partes.

Res. 17 ag. r775.

Art. 415. - As correntes de aguas particulares pertencem
ao proprietario do terreno na extensão em que o atravessão.

Alv.\8 out. 1766. - Al\-. r7 ag. 1775. - L. 601 ele r 50, art. r6
::; 3. - L. 3396 ele .18 8, art. 21. - D. 3084 de r898 P. V, aris.
r20 e sego

Art. 416. - As terras publicas não podem malS ser
adquiridas por occupação pelos particulares.

L. 601 ele I 50. - D. I3r de 185-1, arts. 22, 23 e 5

Art. 417. - A acquisição das terras devolutas, a reva
lidação e legitimação das posses dellas, si não pertencerem
á Uniào, serào reguladas Rela le~ do Estado onde
se acbarell~, respeitada a fórma do instrumento nos termos
da lei federal.

C. Rep. arts· 3, 3-1 n. 23 e 6+. - L. 60r d 1850. - D. 131 de 1854.

Art. 418. - As terras dadas de sesmaria presumem-se
lirres ou allodiaes.
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~~ ...~ Ord. 4, 43, 9. - C. C. E. ~5 jlUl. ~ 70. - L. 29 ag. ~ 28.

ft~i:~~Árt. 419. - A propriedade pôde derivar-se de oc
:~!;;J;upação primaria ou de sesmaria 011 alguma outra concessão
t!~).~Jle. terrenos deyol utos.
f.t;~ ... /iJvuz-.tP titulo de legitimação ou de revalitlação deverá ser
~/~~'exhibido sempre que a lei o exige.

~1;C:~, L. 601 de ~850, art. 3 ~ 2. - D. 1318 ele r!l5..., al·ts. _2 c 23. -
.f. ~__ - A. F. 45 de 1889.

If"t;;;;t: J> 1": § Unico. Concessões posteriores á posse não a prejudicão,í: P-.I\~9-a\'end~ cnltura; as anteriores só depois ele convencido
'(};zJ-; Ir. 43 /Ç4 0 posseIro.

., '''5 ,.
Pr v. 28 de 14 mar. 1822. - Res. 17 de ju1. 1822.

Art. 420. - Todo O possuidor de terras, que tiver titulo
da acquisição de seu dominio. acha-se nelle garantido
qualquer que seja a extensão, ou as terras tenhão sido ori
ginariamente adquiridas por posses de seus antecessores
ou por concessões de sesmarias não medidas, não confirma-
das nem cultivadas. .

L. 60~ de 185o, art. 3 § 2. - D. 13.r8 de 1854. aTt. 22.

R U nico. Taes terras nào carecem de titulo de legitimação
e revalidação para serem gozadas, hypothecadas ou ali
enadas.

D. ~3~8 de ~854, arts: 23 e 59.

Art. 421. - Carecem de legitil11a,ão para serem consI
deradas do dominio particular

a) as posses em poder do primei;'o occupallte sem outro
titulo sinão a occupação anterior á lei n. 601 de 18 de
Setembro de 1850;

b) as em poder de segundo occupante não adquirid~s

por titulo legitimo;
c) as que, achando-se em poder do primeiro occupante

até a publicação do decreto 11. 1318 de 30 de Janeiro de
1854, tiverem sido alienadas antes de tirado o titulo legal.

L. 601 de 185o, art. n. - D. 13r8 de 185... , al'ls. 22, 23 e 24'

Art. 422. -- O possuidor de boa 1" adquire os fructos

l
de cousa alheia.\ ficando, porém, oorigado á compensação
por bem~ itorias nos caso:;; determÍlnc10s em lei.

Orc!. 2, 53,; S. - Orc!. 3 66 I. - OHl. 3, 86, .... - Orc! ...., 48 7,
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Art. 423. - Não é licito apropriar-se de cousa alheia
achada e deixar de restituil-a ao dono, si a reclamar, .Q!!..
de manifestal-a dentro de IS dias á autoridade com etente.-- - - --- -.-

Cod. Peno art. 331 § 3.

Art. 424. - As minas pertencem ao proprietario do so
lo. sal\'as as limitações que forem estabelecidas por lei a
bem da exploração da respectiva industria ou pelo titulo
de acquisição.

C. Rep. árt. 72, s J7 aUl1 a 2. - L. 601 de 1850, art. 16 § 4,

Art. 425. - O que nasce ou se produz do que é pro
priedade de alguem pertence-lhe.

Ord. 4, g6. 7. - Ord. -t, 97. pr.

Apt. 426. - A accessão resulta de incorporação definitiva", 1
e permanente no principal.

ex D. 370 de I go, arts. 137 e 138.

~ r. A accessão de cousa moveI a moveI, quando a ad
juncção se faz consentindo os respectivos donos, regular
se-ha pelo facto que a tiver originado.

ex Cod. Com. arts. 231 e sego

~ 2~ A especificação por eEfeito de contracto de locação
obedece a regras proprias.

'ad. orno art. 231.

§ 3. As arvores e plantações pertencem ao dono do
terreno, indemnisados os respecti vos ~possuidores.

ex Ord. -t' 54\ ). - L. 9 jul. J773. pr. e::; 11-

~ 4. Cedem aos donos das margens dos terrenos, que
nào forem de marinhas. as alluviões, accrescimos, mou
chões e atelTos que nellas se formão.

D. 370 de I8go, art. 137 ;§ -t' - ArO". ex D. 4105 de 1868, arls. J.
II e 17.

Apt. 427. - As bemfeitorias, comprehendidos os novos
edificios construidos, considerào-s~ accessào dos immoveis
e pertencem étO dono dos mesmos, salva a obrigação de
indel1lnisar. sem prejuizo do credor hypothecario.

D. 370 de I go, arts. 137 ~ 3 e 138 l:l ). - ex Ord. -t. 54, r.

~ Unico. endo O edificio de valor muito supenor ao
do 5010, este ceclerá {lquelle, alvos os lIireitos de ter eiro.

Rev. de Jurisjlruclencia. 11. XlV d 18g8 pg. 405.
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SECÇAO II.

Da prescripção. f;~/'l' :lcf},

Art. 428. - Adquire-se por prescripção.
~ U nico. Além elo lapso de teolpo, a prescripçào ordi-

naria requer
a) cousa habil ;
o) posse;
c) justo titulo;
d) boa fé.

Orcl; 3, 40 3. rel. 4, 3, 1. - D. 370 ele 189 • arts. 232 c
249. - D. 451 B ele 1890, arl. 41 § 2. - D. 308~ d 1898, P.
III,' arl. 83g.

Art. 429. - A prescripção ordinaria consumma-se
r. quanto aos n:oveis e. semoveotes em 3 annos; J
II. quanto aos lmmovelS
a) em 10 annos, si o proprietario e o prescribente estão

pr~sentes,' isto é, residem na mesma circul11scripção judi
ciaria, equivalente a comarca da organisação judiciaria do
extincto Imperió;

b) em 20 annos, si o proprietario e o prescribente estão au-
sentes, isto é, morão em circumscripções judiciarias diversas.

Ord. 4, 3 r. - D. 370 ele 18go, art. 23_. - D. 3084 de .1898,
P. III, arl. 83 § 4. - Cad. C. Un., L. 7, 31. - Lei el,\S Sete
Partidas, P. 3. til. 2g, lei 9.

~ r. Não exerce influencia jdridica a situação do immovel.
§ 2. Occorr nela que haja tempo de presença e tempo ele

ausencia, ao numero de annos de pre&ença a<.lcliciona-se o
dobro clG que faltar para completar dez annos.

od. '. 11., L. 7, 31; . ]2, L. 7, 33. - N v. 1J9, cap. S. -
Partida III, til. 29, 1 i 2 .

Art. 430. - O tempo conta-se do primeiro dia em que come-
C~) ça a posse ou da data da transcripção quando della depende.

f4. . '. Ord. 4, 3, ]. - D. 370 de I go, art, 215. --PJ.
~ '? ~~ ~...-..,~~~.!f2.2 r;t. I;I''''? /rfq~ / . J.. /Hf

~~;I>.~au~ra. ~ --e-<. (')'I4.{l;.e:t:.An-..<~: ~.bfA .

~~~er~>? ~.-e-: ~~ - .
-ft:~~~~~,d-~~~
4;,~""2..~... ~, . ~~f~#CA.r4r~



- r37 -

~ r. A prescripção .!1ã~ contra a hypotheca inscripla,
si o titulo desta prescripção nào estiver transcripto.

§ 2. O tempo desta prescripção só correrá da data da
transcri pção.

Orel. 4, 79, 3. - D. 370 ele 189 , arts. 226::§ 10 e 232 .

. 3. A prescripção da in cripçào de hypotheca, não con
stituida em favor de sociedades de credito real, opéra-se
passados 30 annos, si findo esse p'razo n;;iu fôr a mesma
inscripção renovada.

D. 370 ele 1890. art. 215.

Apt. 431. -. prescripção extraordinaria compléta-se em
30 ou 40 annos e dispensa justo titulo.

Orel. 4, 3, 1.

, Unico. () prazo de 40 annos é exiO'ido para a pres
cripção dos bens do domínio privado da União.

Arg. ex D. 57 ele I85r, art. 9. -D. 76 ,de r850. art. 8 .

Apt. 432. '- A posse immemorial tem força de titulo e
instituição, excluida em todo o caso a má fé.

Orel. r, 62, Sr. - Orel. 2, 27, r. - L. 3 ag. 1770, S 4, - Alv.
13 mar. 1772.' - L. + ag. 1773.

Unico. Poderá ser al1egada sempre que a lei não
exc!uil-a expressamente.

Arg. ex Ord. 2, 28, pr. L. 9 jul. ]773, § r2.

Apt, 433. - A lei reconhece a accessão da posse, r~pu

tando-se o herdeiro ou successor continuador da posse do
antecessor .

.' r. A accessão da posse do successor por titulo singu
lar é voluntaria e o vicio da posse do antecessor não se
lhe transmitte.

~ 2. Si sobrevem má fé, não lhe aproveita a posse sem
"icio do antecessor.

Ord. 2. 53, 5. - Ord..h 3, 1.- Cod. C()l11. art . +50 e +55. - Alv.
9 novo 175+. - D. 30 + de ] 9 . P. III, art. ++.

Art. 434. - ào são susceptiveis ele prescripçào as
cousas de u o publico e as . erviclõe publicas.

~ 1 nico. Os bens patrimQlliaes ou do domínio pl;i\'aclo da
l niào, dos Estados 'e cios l\!Iuniripios ão equiparaâos aos
dos particulares.
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Orcl. J, 6 , 32, 40. - Parle Geral, til. II.

Art. 435. - A posse immemorial, sem titulo que exclua acçào
negatoria, não basta para adquirir servidão de caminho ou
atravessadouro particular por propriedade tambem particular

a) que não se dirija a fonte ou ponte com manife:::ta
utilidade publica ou a lugal-es que não possão ter· outra
serventia;

b) que não ràr indispensavel para os "isinhos sahirem
a uma estrada publica, povoação ou ponto de embarque.

:i Unico. Tratando-se do caso do alinea b, será devida in
demnisação mIando fór roveitosa Ol~ncu!1~ntode um
quarto ou mais de caminho.

L. 9 jul. 1773 § J2. - D. 17 ju\. 1778. - L. 601 de 1 50, art.
19 ~ 2. - nrd. 1, 62, Sr. - Orcl. 2, '107, pr.

Art. 436. - O possuidor de má fé em tempo algu)l1
poderá adquirir por prescripção.

Ord. 2, 53, 5. - Ord. 4, 3, 1· - Alv. 13 mar. 1772. - Cod.
'om. arts. 450 e 451. - D. 3084 de 1898, P. III, art. 839 § 3.

Art. 437. - A boa fé sámente é neces aria no começo
da posse.

Ord. 4, 3. r.

Art. 438. - Não corre a prescripção a favor do depo
sitario nem do credor pignoraticio; aproveita, porém,
áquelle que por algum titulo legal uccede' na cousa depo
sitada ou dada em penhor no fim de 30 annos, a contar do
dia da sua posse, não se provando que é possuidor de má fé.

·,od. Com. mi. 450. - Ord. +, 3, 1.

Art. 439. - A prescripção ordinaria não corre
a) contra o menor de 14 annos'
b) contra a mulher casada, estando sob o poder marital,

quanto :lOS bens' doados pelo marido á concubina ou a
outrCl mulher com quem tiver a[feição carnal.

Unico. Depois dos Lj. annos começará a correr a
prescripçào contra o menor, a quem aliás soccorrerá o
beneficio de restituição.

Ord. 4. 79· J. - Ord. 4, 66.

Art. 440. - Interrompem a pr cripção
a) a perda da posse, nào recuperada pelos meios de

direito;



- 139 -

h) a citação inicial do possuidor;
c) o protesto judicial, intimado pessoalmente ou por editos

ao ausente, de que se não tiver noticia.

D. 7:'7 d 1850, art. 59. - Cod. Com art. 453. - Ord. 4, 10, pr.
- D. 30 + de 1898 P. III ali. 62.

~ r. A citação ou intimação de protesto feita ao co-her
deiro não ,interrompe a prescripção contra os demais.

Cod. Com. art. 45+.

§ 2. A prescripção interrompida principia a correr de
novo da data do ultimo termo judicial que se praticar por
effeito da citação ou da data da intimação do protesto.

Ord. 4, 79, r. - Cod. Com. art. 453. alinea 2. - D. 308+ de
189.&, P. III, art. 843.

Art. 441. - A renuncia da prescripção consummada, feita
pelo devedor em fraude de credores, contra estes não vale
nos termos da legislação cornmercial.

~ nico. A .omissão fraudulenta de meio de interrolll per
a prescripção dá acçào á massa fallida contra o prescri
bente, provado o conluio.

Arg. ex D. 917 de 1890, arts. 29 a 3lo

Art. 442. - A propriedac1e de immoyel, derivada unica
mente da diuturnidade da posse pelo tempo necessario
para operar-se a prescripção, prova-se por justificação
judicial em que fique evidenciado que a posse nem foi
turbada ou interrompida nem funda-se em titulo precario.

A. F. +5 de I 9. - Arg. ex D. 169 A de I 90, al'l. 6 5 in
f. - D. 370 de 1890, art. 2+9.

SECÇAü III.

Da tradição e da transcripção.

Art. 443. - Pará· a acqUlslçao da propriedade por acto
entre vi\'Os, além do titulo, é nccessaria a tradiçao. Sem
esta só se adquire direito a acções pessoaes por cffeito
do acconlo.
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Orei. 4. 5. 1. - Orei. 4-. 7, - Ah,. + set. 1810. -. D. 169 A de
I8go. art. 8. - D. 370 de 18go, arts. 233 e 234, - D. g55 A de
r8go. arts. 5g e 60. - Cod. om. arts. 197, Ig • 202. 204 e se"".

Art. 444. -- A tradiçào consiste na entrega com inten·
ção de transferir e no recebimento com a de adquirir ou
por acto livre de vontade ou por effeito de decisão judiciaria.

Orei. +, 5, 1. - Alv. + set. r8Io. - Orei. 4, 64- in f . ..::.... Arg. e:-.
L. 149 B ele 18.93. -

§ U nico. Si o titulo é nu110 ou' rollibido 1201' lei a tradição
é mero facto,

Ord. +, 12. - Orei. I, 62, 7. - Ord. 2, 53. 5.

Apt. 445. - Dá-se tradição virtual, salvo prova em con
trario no C<lSO de erro, dolo ou fraude, quando

a) se faz a entrega das cha, es do armazem, loja ou
caixa em que se achar o objecto; .

b) o adquirente põe sua marca no objecto em presença
do transmittel1te ou com o seu consentimento;

c) por accordo de aO) bas as partes se f<.z a declaração
ou, averba ào em livros officiaes ou c1espachos de Estações
publicas a favor do adquirente.

Cocl. om. arts. 200 e 27+. - D. 2+75 'de 1897, art. 90.

Apt. 446. - Independe de tradição a propriedade ado
quirida por effeito de

a) convenção matrimonial;
b) sociedade uni versaI.

Orei. +. 46. - Ord. +. ++. 1. - D. J 1 ele Í890.

Apt. 447. - EmbOTa feita a tradição, não se opéra a
tran'·reren ia da propriedade antes de pago o preço, 1 a
venda não foi a credito.

rei. +- 5. 1. - • h'. + et. 1 la. - D. 917 de 1890, arl. 68 g'.
~ 'nico. Não se considera feita a tradição, si ao fal·

lido, adquirente, antes d ueclaradfL a falJencia nào foi en·
tregue o conhecimento d cousa a elle expedida pelo
transmittente.

D. 917 eI' 1890' arl. fi' i I.

Apt. 448. - A tradição de cr ditos antichreticos hy'
p th carios, qu nào forem lettras hypothecarias, opéra-::c

peJa averba -ào no registro por effeito de cessào ou subro·
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gação. provada por escriptura publica ou termo judicial,
não bastando o simples endosso.

D. 370 ele I go, arts. 222 a 225.

Apt. 449. - A sjmples transferencia ou traspasso basta
para consummar a cessão ou subrogação de divida pigno
raticia agricola ; depende, porém, de averbação no registro
para valer contra terceiros. --

D. 370 ele 1890, art. 364 ~s 2 e 3 e arts. 369 e 370.

Apt. 450. - Os titulas ao portador transferem-se pela
simples tradi ção ou entrega.

D. 370 de 1890. art. 31+ - D. 434 de 1891. art. 24' - D. 9370
de 1885. art. SI. - L. Il31 de 1866, art. 4, - D. 10.322 dp.
J889' - D. 2475 ele 1897. art. 90.

§ Unico. O poctador se presume dono emquanto o contrari.o
não {ôr provado.

D. 434 ele J8g1, art. 24. - L. 149 B de lH93, art. 12.

Apt. 451. - A transferencia dos titulas nominativos de
divida publica federal se opéra nos termos da respectiva
legislação dt: Fazenda.

D. 9370 de ;885. arts. 51. 53, 56 e 7-3. - L. de IS novo 18_7.
art. 64, - L. 567 de 1850.

Apt. 452. - As acções nominativas de sociedades ano
nymas e em commandita transferem-se ou por endosso ou
por termo, lavrado ém livro proprio, segundo a legislação
respectiva.

D. 434 de 18g1. arts. 23 e 26.

Art. 453. - Os direitos de autor Sã0 transferiveis, no
todo ou em parte, segundo o direito commum.

L. 496 de 18g8, art. 4.

Art. 454. - A propriedade de atente de invenção é
transmissivel por qualquer dos modos de direito; a trans
ferencia, porém, não produzirá e:ffeito emquanto não fór
registrada na Secretaria de Estado da Industria, Viação
e Obras Publicas.

L. 3129 de 1882. art~. 1 :3 5 e 3 § 6. - D. 8820 de 1882. art.
18 ~ 1,:/.

Art. 465. - ')5 direitos reaes sobre bens moveis, con
stituidos e transmitticlos por actos entre vivos, adquirem-se
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pela tradição, si outro modo não estiver expressamente
determinado em leio

relo 4, 56, pr. - od. Com. art. 27 1 • - Do 164 de IS900 ar!. i
~ +. - D. 2502 ele 1897, art. 30 - Do 9370 de IS 5. art. 720

Art. 4.56. - A tradição de embarcações nacionaes não
valerá contra terceiros sem que se faça a averbação no
regi tro da matricula.

D. 230,," de lS96, art. 220
Art. 457. - A ~radição de bens imll10veis por effeito de

acto entre vivos, s' ou não gratuito o título, quando
forem susceptiveis de llypotheca, não produz effeito a res
peito de terceiros sinão pela publIcidade legal, isto é, pela
transcripção no regÍ5:tro e desde a data della.

Do _6\) A ele l' arto 80 - Do 370 ele rS90' art. 233. - D.
955A de 1890, <ti°ls. 59 e 600 - .\.o F. 92 de 30 ab. lS8+.

r. Até a transcripção a tradição só obriga ás partes
contrÇl.ctantes.

Do 370 de 1 90 alto 234, - Ord. 4. 7. pr. - Cad Peno ar!. 33 o

§ 2. A transcripção nã~lR prova de domil1lo que
fica salvo a quem fór.

Do r69 A de r890, arto 8 § ""' - D: 370 de 1890, art. 235.
§ 3. O dominio superveniente revalida a posição elo adqui

rente des je a transcripção.

ex D. r69 .\ de lS90. art. 2 ;-:§ 4 e 6.

§ 4. São sujeitos á transcripção para valer contra terceiros
e desde a data della:

a) a compra e venda pura ou condicional;
b) a permutação;
c) a dação em pagamento;
d) a transferencia que o sacio faz de um immovel á

sociedade como contingente para o fundo social;
- e) a doação entre vivos;

f) o dote estimado;
g) toda a transacção da qual resulte doação ou trans

missão de immovel;
h) todos os contractos trauslativos de immoveis susce

ptíveis de hypotheca ;
i) os O/1US reaes instituidos por actos entre vivos.

D"169 A de rS')oo arts. 6 e 80 - D.. 370 de'lS90. arts, 236.238,
e 2+1.
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§ 5. A' excepção das concessões directamente feitas pelo
poder publico, mediante lei ou decreto., taes como minas,
caminhos de ferro e canaes, as demais transmissões entre
os particulares e a União, os Estados e os M unicipios,
como pessoas juridicas, são sujeitas á transcripção para
os effeitos deste artigo.

D. 370 de 18go, arL 243.

do immovel hypo
hypothecario, não

Art. 458. - I ão são sujeitas á transcripção
mis ões causa 11l01'tiS ou por testamento nem
judiciarios.

D. 370 de r8go, art. 237.

Art. 459. - A falta de transcripçà"l
thecado póde ser opposta ao cn:
obstante a inscripção.

ex D. r6g A ele r8go. art. 8.

as
os

trans
actos

Art. 460. - A falta de transcripção não póde ser opposta
pelo transmittente ou seus herdeiros.

Arg. ex D. 370 de r8go, art. 64, - D. g55 A ele r8go, ar-t. 43.

Art. 461. - Tratando-se de fallencia do transmittente, a
falta de transcripçào dá acção pessoal ao adquirente para
haver o preço até onde chegar o producto do immovel.

D. 917 ele 189 . art. 29 ~ r.

SECÇAO 1\.

Das formalidades, nullidades e cancellamento da

transcripção.

Apt. 462. - A transcripção deverá ser feita no registro
da situação do i.l11D1ovel.

. r. Si o titulo comprehender dons ou mais immoveis em
diversas circnmscripç- es, deverá ser feita a transcripção
respectivamente em cada registro.

~ 2. Si o immovel abranger circumscrip ,õcs limitrophes,
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a transcripçào deverá ser feita em todos os respectivos
registros.

§ 3. Si tratar-se de permutação ou subrogaçào de imo
moveis com ~ituações diversas, clever-se-ha fazer a trans

ripçào em cada um cios registros.
8 4. Quando o objecto da t.ranscripção fór uma permutação

ou subrogação de i~nmoveis na mesma circumscripção, haverá
du'as tran cripções com referencia reciproca.

D. 370 ele r8go, arts. 252 e 256 (aris. 203 a 206 elo mesmo D.).

Art. 463. - A trans, ipção', uma vez effectuac1a, subsiste
ainda quando por super\'eniente divisào judiciaria a situação
cio immm el passa a fazer parte de outra circumscripção.

D. 370 ele r8gu, ·is. 2 7 e 252.

Art. 464. - Sendo a t.ransmissão com o pacto adjecto de
hypotheca, na inscripçào desta e na transcripção haverá
referencia reciproca.

D. 370 el r8go, arts. 206 e_52.

Art. 465. - São competentes para requerer a transcripçào
a) os transmittentes e os adquirentes, seus successores ou

r presentantes ;
b) as pessoas que se apresentarem por parte delles, ainda

~_........:..::::--...-.ll~m rocuracão;
todas as pessoas que ti "erem interesse na transcripçào.

D. 370 ciL arls. 63, 2II e 24+.

Art. 466. - Quando duas ou mais pessoas concorrerem
ao mesmo tempo, os titulos apresentados terão o mesJnO
numero de ordem.

.' r. O mesmo tempo quer dizer: cle manhã, das 6 ás
12 horas, e de tarde, das 12 ás 6.

~ 2. Das transcripções que tiverem o mesmo numero ele
ordem preferirá aquella cujo titulo fór mais antigo em data.

~ 3. O numero de ordem do protocollo determina a pri
oridade do titulo, ainda que outros titulos, por motivo pre
visto na lei, sejão anteriormenle registrados.

D. 370 cito arls. 43 a 46.

Art.. 467. - A pessoa qu requerer a transcripção de
verá apresentar ao re~stro

a) o t.itulo ;



a fórma elo titulo e nome do tabel1ião que O fez;
o "alor do contracto;
as comlições do ontracto;
as averbações.

- 145 -

b) o extracto em duplicata do titulo.
~ 1. Os extractos serão assignados pela parte, seu advo

gado ou procurador.

~ 2. Si o titulo fõr escripto particular, será apresentado
em duplicata, ficando um exemplar archivado no registro.

D. 370 cito arts. 50 e Sr.

Art. 468. - Não são admissiveis para os actÇ)s do re
gistro sinão

a) os instrumentos pu blicos ;
b) os escriptos particulares assignados pelas partes que

nelles figurarem, reconhecidos pelos officiaes dó registro
ou por tabellião e sellados deyidamente, exhioi 1Q igual
mente o conhecimento do imposto de transmissão;

c) os actos authenticos de paizes estrangeiros, devida
m.ente legalisados e traduzjdos em lingua nacional.

D. r69 A de r890, n.rt. 8 § 2. - D. 370 it. art. 74.

§ Unico. A transcripção das servidões adquiridas por
prescripção far-se-ha mediante sentença ptoferida em acção
confessoria ou interdicto possessorio.

D. 370 it. arl. 2+9.

Art. 469. - A transcripção será por extracto. A trans
cripção ve1'bo ad ve1'b1l1n é facultativa e auxiliar.

D. 169 A cito art. 8 ?- 3. - D. 370 it. art. 248.

Art. 47 O. - São radicalmente l11.1Has as transcri p<;-5es
que não contiverem os seguintes requisitos

a) a freguezia ou circumscripção con:espondente em que
o i 111 111oveI é si tuado ;

b) as confrontações e caracteri ticos ;
Cj o nome e domicilio do adquirente e do transmittente;
d) o titulo de transmissão (venda, permutação ou ou-

tro) ;
e)
f)
g-)
h)

D. 370, cito árts. 245 e 253.

§ 1. Além desses requisitos essenclae, a transcripção
(leverá con ter

ro
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a) o numero de ordem;
b) a data;
c) a denominação do immovel quando rural ou a rua

e numero quando urbano.

D. cito art. 245.

2. A dos 01ZllS reaes, sob pena de nullidade, deverá
conter os seguintes reqUlSltOS

a) a freguezia ou circumscripção correspondente em que
o immovel é situado;

b) o nome e domicilio do credor e do devedor;
c) o onus;
d) o titulo deUe;
e) as averbações.
Si tratar-se de penhor agricola, rleverá ser declarado o

objecto.

D. cito arts. 253 e 246. - D. 544 de 18go, aTt. 6.

§ 3. Além desses requisitos essenciaes deverá conteI.:.
a) o numero de ordem;
b) a data;
c) a denominação do immo'7el quando rural e a rua e

numero quando urbano.
D. cito art. 2+6.

Art. 471. - As sobreditas nullidades não podem ser
relevadas, ainda que os extractos sejão suf-ficientes.

§ Unico. Feita. a transcripção, si contiver nullidades, o
official do registro não poderá reparaI-as mas os terceiros
terão o direito de invocaI-as em seu favor.

D. cito arts. 25+ e 255.

Art. 472. - São nullas a beneficio da massa as trans
cripções de transmissões iuter vivos por titulo oneroso ou
gratuito e de onus reaes, feitas após a decretação do
sequestro ou declaração da fallencia.

D. ciL art. 12g. - D. 917 ele r8go, art. 2g.

Art. 473. - O implemento de condição a que e~,"eja

obrigada a transmissão deverá constar do registro para
valer contra. terceiros, mediante declaração dos interes
sados, fundada em documento authentico ou approvada
pela parte notificada para assistir á averbação.

D. 16g A de 18go, alto 8 :s 5. - D. 370 de 18go, art. 250.
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Art. 474. - O registro, emquanto não se cancellar, prà
duzirá todos os etfeitos, ainda que por outra maneira se
prove que o contracto está desfeito, extincto, annullado ou
rescindido.

§ r. As nullidades de pleno direito, porém, uma vez
provadas, invalidarão o registro, ainda que este não se
tenha cancellado.

§ 2. O cancellamento póde ser total ou parcial.
§ 3. Si o cancel1amento se fundar na nullidade da trans

cripção e não na nullidade do contracto, a nova transcri
pção só valerá desde a sua data.

D. 370 de 1890, arts. 103, 105 c 106.

Art. 475. - Sómente são habeis para o cancellamento
a) sentença passada em julgado;
b) documento authentico de onde conste o expresso

consentimento dos interessado·s.

D. cito art. 102.

Art. 476. - O cancellamento póde ser requerido pelas
pessoas a quem o registro prejudicar.

D. cito art. 101.

SECÇAO V.

Disposições especiaes ao regimen Torrens.

Art. 477. - Na transmissão de iml.l1oveis matriculados
sob o regimen Torrells e na instituição de onus reaes por
virhlde de acto inter vivos serão observadas as seguintes
disposições :

~ r. O transmittente, ainda que se trate de doação, re
digirá o escri pto de transferencia e o assignará com a
pessoa a favor de quem fizer a alienação e duas teste
munhas, referindo-se ao titulo e indicando todos os encar
gos e hypothecas qne gravarem o immovel.

§ 2. Si se tratar ele alienação de todo ou de parte do
immovel, juntará o alienante seu titulo.

§ 3. Quando o escripto de transmissão fôr lavrado por
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mais de uma pessoa, cada uma dellas ficará obrigada, sem
solidariedade, ás condições nel1e estipuladas.

~ 4. O registro de transmis 'ão é sufficiente para investir
no dominio do. immovel outras pessoas conjunctamente com
o proprietario, transferindo-lhes os direitos que nesse acto
se especificarem.

~ 5. A transmissão por effeito de casamento será feita
á vista do respectivo assento e da escnptura ante-nupcial.

§ 6. Nos casos de fallencia e de partilha judicial depende
a transmissão de sentença ou alvará do juiz com.petente.

§ 7. Para partilha amigavel lavrar-se-ha nota de transfe
rencia nos termos do f- I.

D. 451 B ele 18go, arts. 25, 26, 28, 29 e 30. - D. 955 A ele 18go.
arts. 63 a 67 e 73.

Art. 478. enhum acto translativo de propriedade ou
constitutivo de onus real produzirá effeito antes de registrado.

~ 1. Si dous actos, celebràdos pelo mesmo proprietario.
que tenhão por objecto alienar ou onerar o mesmo im
move], forem apresentados simultaneamente ao registro,
regi.strar-se-ha aquelle, em apoio do qual produzir o postu
fante o titulo, de que trata o § 2 do artigo antecedente.

§ 2. Não se produzindo esse titulo, nenhum dos actos
será registrado.

. 3. Ninguem poderá produzir, contra o registro, contracto
ou acto de data '1'1terior a titulo, que não tenha sido
tambem registrado.

§ 4. O immovel passará ao proprietario matriculado, com
os encargos, direitos e servidão, constantes das notas lança
das no livro da matricula .

.Ás servidões, a qJle esta disposiçãe se refere, são as
constituidas por acto inter vivos, ou disposição de ultima
vontade.

As adquiridas por prescripção podem aclmittir-se ao re·
gistro 111ecliante acto judicial dec1aratorio.

As servidões legaes valerão conforme o Jireito.
§ 5. O facto de inscrever um immovel não extingue os

direitos eventuaes de terceiro, designado no titulo.
~ 6. O cessionario, ou adquirente de immovel, ficará ex

onerado de reclamações, relativas a direitos, que não constem
do registro.

D. 45113 cil. arts 39 a _13 - D. 955 A cit. arts. 83 a 87,
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Art. 479. - O official do registro entregará ao propri
etario matriculado, que o requerer. um extracto da matriz,
o qual habilitará o dito proprietario a alienar ou onerar
o immovel, no lugar da situação ou fóra del1e.

Deste extracto se lànçará nota no livro da matricula e no
verso do titulo.

~ r. A datar da entrega do extracto, nenhum' acto de
transmissão ou oneração do immovel se inscreverá na
matriz, emquanto o dito extracto não se devolver ao official,
para ser annullado, ou não se provar, por annuncios nos
jornaes, durante um mez consecutivo, que se destruiu ou
perdeu .

.' 2. Para trarisferir immovel, comprehendido no extracto
do registro, redigir-se-hão dous exemplares do escripto de
transmissão. -

~ 3. Ambos os exemplares serão apresentados ao ofllcial
publico, que tiver competencia para receber taes actos e
esse lançará a devida nota no verso do extracto do registro.

A transferencia de propriedade e outro qualquer acto
celebrado por e~ta fórma, em rela. ão ao immovel, terão o
mesmo valor, que os passados e inscriptos no lugar da
situação da cousa.

O comprador, cujo nome fôr assim lançado no extracto
do registro. terá os mesmos direitos, q ue si se houvesse
inscripto na matriz.

~ 4. Para a transferencia no lugar da 'situação, depois
de entregue o extracto, serão apresentados ao ofllcial
do registro o escripto de transferencia, o proprio extracto
e o titulo.

O official registrará a transferencia, annul1ará o extracto
e fará menção de tudo, consignando o dia e hora, na matriz
e no· titulo.

i fôr tran ferida aplena propriedade, annullará o titulo,
entregando ao adqUIrente outro, onde se mencionem os
encargos e hypothecas, que gravarem o immovel, a que o
novo titulo se refere, como constarem da matriz e do
extracto.

~ 5. OS 01l1lS meQcionados no yerso do extracto do registro
terào prioridade sobre os institui dos posteriormente á nota
da entrega do extracto lançado na matriz .

. 6. o caso ele perda, devidamente provada, ou alteração
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de um extracto de registro, o oflicial poderá entregar outro
a quem de direito, justificada a perda.

§ 7. Apresentando-se ao official um extracto de registro,
elle o annullará, depois de lançar na matriz e no titulo,
de modo que lhes conserve a priorictade, todos os 01111S no
dito extracto averbados.

A annullação declarar-se-ha na matriz e por verba no
titulo.

D. 451 B cito aI"ts·. 63 a 66, 68 e 69. - D. 955 A cito ar-(s. Il2 a
IIS, II7 e II8.

Art. 480. - A transmissão de creditos hypothecarios e
onus reaes sobre immoveis matriculados opéra-se mediante
escripto de transferencia ou averbação no verso do titulo.

Todos os debitos e privilegios do cedente passão ao
cessionario.

D. 4S1 B cito art. 38. - D. 955 A cito art. 81.

CAPITULO IV.

Da protecção da propriedade em geral.

Apt. 481. - A lei protege a propriedade com as acções
de reivindicação e riegatoria, aquella para vindicar apropria
cousa, esta para vindicar-lhe a liberdade.

Ord. 3, 53, pr. - Ord. 4, 7. - Alv. 9 jul. 1773, § 12. - D.
17 jul. 1778. - Alv. 4 set. 1810.

~ I. Contra a presumida liberdade da cousa sómente se
póde oppôr justo titulo que exclua a acção negatoria.

Alv. 9 jul. 1773. s 12. - D. 17 jul. 1778.

§ 2. Supprem taes acções os interdictos possessorios.
Ord. 3, 78. 3.

Apt. 482. - Nenhuma acç.ão de reivindicação será recebivel
contra o proprietario de immol'el matriculado sob o re
gimen Torrens.

1. A exhibição judicial do titulo, ou outro acto de
registro, constitue obstaculo absoluto a qualquer litígio
contra o conteudo de taes documentos e contra a pessoa
nelles designada.

TodaYia, no caso de falsificação de actos do registro.
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depois de julgado criminalm~nte, e no de exhibir o autor
titulo anterior, devidamente in~cripto no registro, caberá a
acçào competente para restabelecer o direito violado .

. 2. Julgada procedente a acção, mandará o juiz annullar
os titulos, ou outros actos, indevidamente registrados, e
substituil-os por novos, averbados na matriz, em- nome de
quem de direito.

O que se achar inscripto na matricula, sendo réo na
acçào, considerar-se-ha detentor do immovel.

~ 3. Salvo o disposto nos paragraphos antecedentes o
individuo privado de um immovel, ou direito real, por
erro ou omissão na matricula, ou fraude de terceiro, póde
accionar por indemnisação o que do erro ou fraude se houver
aproveitado.

§ 4. Prescreverá esta acção em cinco annos, a contar da
perda da posse, e, para os incapazes., do dia em que cessar
a incapacidade.

D. 451 B cito aI is.· 75 e 76. - D. 955 A cito arts. 128 e 129.

Art. 483. - A acção de reivindicação autorisa
a) o sequestro dos fructos e rendimentos do immovel

reivindicado, si o réo condemnado, appellando da sentença,
os dissipa;

b) o sequestro da cousa moveI si o réo não possuir
bens de raiz que valhão tánto quanto a cousa demandada
e não dér, a requerimento do autor, caução ou fiança para
segurança da execução.

§ 1. O sequestro ou a satisdação não terá lugar, tra
tando-se de acção sobre cousa moveI, si o autor sabia ao
tempo do contracto que o réo não possuia bens de raiz.

§ 2. O sequestro será levantado si o autor desistir da
demanda ou ausentar-se sem deixar procurador.

§ 3. Ainda que o réo appellante não gaste ou consuma
os fructos e rendimentos do immovel, póde o autor reque
rer que sejão inventariados annualmente para virem a boa
arrecacl ação.

Ord. 3, 73, 2, 3. - Ord. 3, 31, 1, 5. - D. 308+ de 18g8, P. III,
arts. r33, r34 e 135.

Art. 484. - Tão pôde reivindicar aquelle que sena res
ponsa,'el pelo preço no caso de evicção..

ex Ord 3, 45, 3.
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Art. 485. - 1!>ara a reivindicaçào de cousa immovel
devem ser declaradas a situação, as demarcações e con
frontações

. I. Sendo moveis os bens ou não fungiveis por dispo
sição da lei 0U convenção, devem ser declarados os signacs
distinctivos e as qualid ades

~ 2. Bastará provar ó dominio presumptivamente.

Ord. 3, 53, pr. 3. - Ord'.4, 53, I.

Art. 486. - N a reivindicação dos titulos ao portador
deverá o dono declarar a quantidade, natureza, valpr no
minal, numeração,' serie, si houver, e sendo·possivel, a
epocha e lugar em que forão adquiridos e em que forào
recebidos os ultimos juros cu dividendos.

Tl' 149 B de 1893, art. 2.

Art. 4087. - .Negada a posse, observar-se-ha o disposto
no art. 363.

Ord. 3, 40, pT. I, 2, 3. - Ord. 3, 32, 2.

Art. 488. - Allegando-se em defeza que a cousa é possu
ida em nome de outrem, contra o nomeado deverá ser
dirigida a rei vindicação.

Ord. 3, 45, Ia.

Art. 489. - O que perdeu a posse por dolo ou, sem ter
a posse, acudiu á acçào deverá ser condemnado a restituir
o valor venal da cousa reivindicada e o de affeição.

Ord. 3, 86, 16.

Art. 490. - Vencida a reivindicação, a posse será tirada
judicialmente, si oreivindicante não preferir o pagamento
do preço.

Ord. 3, 86, IS. - D. 737 de 1850, art. 572. - D. 8+8 ele 1890,
arl. 299. - D. 308+ de 1898, P. III, art. 513.

Art. 491. - alienação da cousa reivindicada, depois
de tornada litigiosa, não isenta dos effeitos do julgad0 o
possuidor alienante e o adquirente.

::\ 1. O reivindicante, alienada a cousa em fraurle ela
execução, tem e3colha ou para executar o terceiro adqui
rente pela mesma sentença ou para exigir o valor da cousa.

~ 2. E' permittielo ao reivindicante em lugar de executar
o te.rceiro, executar o condemnaelo pelo valor della, si já
se achar estimada.
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~ 3. Si o vencido não tiver com que pagar a' estimação
da cousa, que em fraude da execução fàra por elle vendida,
será preso até um anno, si antes não pagar.

Orel. 3, 86, 16. - Orel. 4, J , 9· - D. 737 ele 1850, arts. +92,

49+, 57 J a 574, - D. 8+8 ele 1890, arts. 246, 247, 2g8 e 299. 
D. 3084 ele 1898, P. III, arts. 491, 493 e 510 a 514.

Art. 492. - O preço do immovel reivindicado deverá
ser pago ao possuidor, seja ou não de boa fé, si verteu
em proveito do reivinc1icante ou de seu casal.

Orel. 4, +8, 4,

Art. 493. - O reivindicante deverá resarcir as despezas
necessarias e uteis feitas pelo possuidor e que fl.prOVel
árão á cousa reivindicada, compensanoo-as com os fru

ctos que percebeu e fez seus.

Orel. 4, 48, 7. - Orel. 3, 86, 5.

~ Unicô. Ao possuidor assiste o direito de retenção até
ser pago.

Ore1. 4. 5+, r.

Art. 494. - To caso de fallencia observar-se-ha o dis- V·posto no decreto n. 917 de 24 de Outubro de 1890
(art. 68 §§ 3, 4, 5 e 6).

CAPITULO V.

Da propriedade litteraria, scientifica e artística.

Art. 495. - Os direitos de autor de qualquer obra litte
raria, scientifica ou artistica, consistem na faculdade, que
só elle tem, de reproduzir ou autorisar a reproducção do
seu trabalho pela publicação, traducçào, representação,
execução ou de qualquer outro modo.

A lei garante estes direitos aos nacionaes e aos estran
geiros residentes no Brazil, nos termos elo art. 72 da
Con tituição si os autores preencherem as conuiçôes do
art, 50g.

L. 496 ele I de ag-. 1898, art. I.
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Art. 496. - A expressão (( obra litteraria, scientifica ou
artistica » comprehende: livro, brochuras e em geral es
criptas de qualquer natureza; obras dramaticas, musicaes
ou dramatico-musicaes, composiç' es de musica com ou
sem palavras; obras de pintura, esculptura, architectura,
gravura, lithographia, photographia, illustrações de qualquer
especie, cartas, planos e esboços; qualquer producção, em
summa, do dominio litterario, scientifico ou artistico.

L. cito art. 2.

Art. 497. - O prazo da garantia legal para os direitos
enumerados no art. 495 é :

I. para a faculdade exclusiva de fazer ou autorisar li

reproducção por qualquer fórma, de 50 an110S, a partir do
dia T de Janeiro cio anno em que se fizer a publicação;

2. para a fac.uldade e;"clusiva de fazer ou autorisar tra
ducções, _representações ou' execuções, de 10 .annos. a
contar, para as traducções, da mesma data acima prescri
pta, para as representações e execuções, da primeira que
se ti ver effectuado com autorisação do autor.

L. cito art. 3.

Art. 498. - Os direitos do autor são moveIs, cessiveis,
e transmjssiveis no todo ou em parte e passão aos her
deiros segundo as regras do direito.

§ Unico. A cessão entre vivos não valerá por mais de
30 annos, findos os quaes o autor recobrará seus direitos,
si ainda existir.

L. cito art. 4 e § l.

Art. 499. - A cessão ou herança, quer dos direitos de
autor, quer do objecto que materíalisa a obra de arte,
litteratma ou sciencia nào dá o direito de a modificar,
seja para vendeI-a, seja para exploraI-a por qualquer fÓnua.

L. cito art. 5.

Art. 500. - Na ausencia de contrãcto de edição, legal
mente feito, presume-se sempre que o autor está na in
teira posse de seus direitos.

L. cito art. 6.

Art. 501. - Os credores do autor nii.o podem durante
a vida delle apprehender os seus direito:,; mas tão sómente
os rendimentos que dahi lhe possào advir.

L. cito art. 7
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Art. 502. - Os proprietarios de uma obra posthuma
gozão dos direitos de autor pelos prazos marcados no ar~.

497 a contar, porém, para as reproducções e traducções, do
dia I de Janeiro do anno em que tiver fallecido o autor.

L. cito art. 8.

Art. 503. - Quando uma obra feitá em collaboração não
é susceptivel de ser dividida, os collaboradores, desde que
não preceda contracto em opposto, gozão de direitos iguaes,
não podendo qualquer delles, sem o consentimento de
todos os outros, fazer ou autorisar a sua reproducção.
Em caso de desaccordo entre os comproprietarios, cabe
dOS tribunaes decidir, podendo, quando algum delles se
opponha á publicação, determinar que elle não participe das
despezas nem dos lucros ou que seu nome não figure na obra.

Cada um dos proprietarios póde individual e indepen
dentemente fazer valer a sua parte de direitos.

L. cito art. 9.

Art. 504. - Nas obras the;Hraes em que collaborarem
diversos autores, basta o C0í1Sentimento dl~ um delles para
sua exhibição ou representação, ficando salvo aos mais o
direito de, pelos meios judiciaes, se indemnisarem da parte
que lhes tocar.

L. cito art. 10.

Art. 505. - O editor de uma obra anonyma ou assignada
com pseudonymo, tem os onus e direitos do autor. Todos,
porém, passarão a este desde que seja conhecido.

L. cito art. II.

Art. 506. - O autor de uma traducção goza a respeito
delJa dos mesmos direitos autoraes, não podendo, porém,
impedir que se faça da mesma obra outras traducções,
salvo durante o prazo do art. 497 n. 2, si fôr cessionario
desse direito.

L. cito art. 12.

Art. 507. - Considerão-se contrafacçõel'l
r. as traducções em lingua portugueza de obras estran

g~iras, quando não autorisadas expressamente pelo autor e
feItas por estrangeiros não domiciliados na Republica ou que
nclla não tenhão sido impressas. As traducções autorisadas
que esti,'erem nessas condições devem ter a menção expressa:
« Traducção autorisada pelo autor», unicas que podem ser
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introduzidas, vendidas ou representadas no tel'ritorio da
Republica;

2. as reproducções, traducç.ões, execuções ou representa
ções, quer tenhão sido autorisadas, quer o não tenhão sido,
por se tratar de obras que não gozão de protecção legal
ou já cahidas no dominio publico, em que se fizerem alterações,
accrescimos ou suppressões sem o formal consentimento
do autor.

L. cito art. 210

Apt. 508. - ão se considera contrafacção
r. a reproducção de passagens ou pequenas partes de

obras já publicadas, nem a inserção, mesmo integral, de
pequenos escriptos no corpo de uma obra maior, corntanto
que esta tenha caracter scientifico ou que seja uma com
pilação de escriptos de diversos escriptores, composta para
uso da instrucção publica. Em caso algum a reproducção
póde dar-se sem a citação da obra de onde é extrahida e
do nome elo aulor;

2. a reproducção em diarios, e periodicos, de noticias
e artigos politicos extrahidos d'e outros diarios e periodicos
e a reproducção de discursos pronunciados em reuniões
publicas, qualquer que seja a sua natureza. Na transcripção
de artigos deve haver a menção do jornal de onde são
extrabidos e o nome elo autor. O autor, porém, quer dos
artigos, qualquer que seja a sua natureza, quer dos discursos,
é o uuico que os póde imprimir em separado;

3. a reproducção de todos os actos ofúciaes da União,
dos Estados ou das municipalidades, salvo o disposto nos
artso 342 e 344 do Codigo Penal;

4. a reproducção, em livros e jornaes, de passagens ele
uma obra qualquer com um fim critico ou de polemica;

5. a reproducção no corpo de um escripto de obras ele
artes figurativas, comtanto que o escripto seja o principal
e as figu ras sirvão simplesmente para a explicação do texto,
endo, porém, obrigatoria a citação do nome elo autor;

6. a reproducçào de obras ele arte que se encontrão
na ruas e praças;

7· a reproducção de retrato ou busto de ncoIllmenda
particular, quando ella é feita pelo propl18tario dos objectos
encommendadoso

L. cito art. 220 - Cad. Peno arlso 3~2 e 3~+.
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Art. 509. - E' formalidade indispensavel para entrar no
gozC! elos direitos de autor o registro na Bibliotheca acional,
dentro do prazo maximo de 2 annos, a terminar no dia
31 de Dezembro do seguinte áquelle em que deve começar
a contagem do prazo de que trata o art. 497.

1. para as obras de arte, litteratura ou sciencia; impres
sas, pbotograpbadas, lithographadas ou gravadas, de um
exemplar em perfeito e.stado de conservação;

2. para as obras de pintura, 'esculptura, architectura,
desenhos, esboços ou de outra natureza, um exemplar da
respectiva photographia, perfeitamente nitida, tendo as
dimensôes minimas de om,I8xom,24.

L. cito art. r3.

Art. 510. - O direito de representação de uma obra
litleraria é regulado conforme as disposições relativas ás
obras musicaes.

L. cito art. 14.

Art. 511. - Toda execução ou representação publica
total ou parcial de uma obra musical não pôde ter lugar
sem consentimento do autor, quer ella seja gratuita, quer
tenha um fim de ueneficencia ou exploração. Todavia, si
ella fôr publicada e posta á venda, considera-se que o
autor consente na sua execução em todo o lugar onde não
se exija retribuição alguma.

L. cito art. r5.

Art. 512. - O direito de autor para as composlçoes
musicaes comprehende a faculdade exc1usiv-a de fazer ar
ranjos e variações sobre motivos da obra original.

L. ci t. art. r6.

Art. 513. A cessão de um objecto de arte não implica a
cessão do direito de reproducção enl favor de quem o ad
quire, não podendo, porém, o artista reproduzi l-o sem
dec1aré\ção de que não é o trabalho original.

L. cito art. 17.

Art. 514. - A reproducção de uma obra de arte por
processos industriaes ou sua applicação á industria não lhe
fazem perder o caracter artistico; mesmo nestes casos fica
submettida ás disposições deste capitulo.

L. cito arl. 18.
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Art. 515. - Toelo o attentaelo doloso ou fraudulento
contra os direitos de autor constitue contrafacção. Os que
scientemente vendem, expõem á venda, têm em seus estabe
lecimentos para serem vendidos ou introduzem no territorio
ela Republica com fim commercial objectos contrafeitos, são
considerados contrafactores.

L. cito art. 19.

Art. 516. - A lei protege o direito ele autor com
a) a acção criminal;
b) a apprehensão e perda ele todos os exemplares con·

trafeitos em favor do autor j

c) a apprehensão das receitas brutas da representação
ou exhibição não autorisada de obras dramaticas ou musicaes;

d) a busca, apprehensão e confisco dos objectos con
trafeitos ou das pranchas, modelos, moldes, matrizes e
quaesquer utensilios que tenhão servido para a contra
facção;

e) a indemnisação de perdas e damnos.

L. cil:. arts. 23, 25 e 27· - Cad. Peno art. 345.

§ U nico. A indemnisação não será inferior a 50 0J0
a) das recéitas bmtas no caso do alinea c) ;
b) do valor venal da edição completa no caso de ser

publicada qualquer obra sem contracto de edição legalmente
feito, sejã;o quaes forem as allegações que fizer o .editor.

L. cil. arts. 6 c:6 "lili.

Art. 517. - A busca e apprehensão elos objectos, a que
se refere o artigo antecedente alínea d) são preparatorios da
acção civil ou criminal, mediante justificação judicial.

Feita a apprehensão e si o autor Jecahir da acção, o r(;J
terá direito á indemnisação de perdas e damnos.

L. cito art. 27.

Art. 518. A applicação fraudulenta ou de má fé, sobre
uma obra litteraria, scientifica ou artística, do nome de
um autor ou de qualquer signal por elle adoptado para
designar suas obras, dá lugar á acção criminal, á appre
hensão da obra e á indemnisação de perdas e damnos.

L. cito art:. 24. - Cad. Peno art. 6g.

Al't. 519. - O direito de autor é garantido aos estran-
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geiros não residen.es na Hepublica só no caso de haver
ajuste internacional.

C. Rep. a It. 72, pr. - D. 10353 d. 1889. (COl1\'cnção com
Portugal).

Art. 520. - A Republica reserva-se o privilegio de
fazer imprimir ou publicar em collecções as leis, decretos,
resoluções, regulamentos, relatorios e q uaesquer actos dos
poderes legislativo e executivo .

. 1. Este privilegio comprehende: reimprimir, gravar,
lithographar, importar, introduzir, vender documentos, estam
pas, cartas, mappas e quaesquer publicações feitas por
conta da Republica.

§ 2. O privilegio não importa prohibição de transcrever
ou inserir qual quer dos ,actos acima indicados nos periodi
cos e gazetas, em compendios, tratados ou quaesquer
obras scientificas ou litterarias nem de revender os objectos
especificados, tendo sido legitimamente adquiridos.

Cad. Peno arts. 342 a 344' - D. 15+1 C de 1893.

, 3. Os Estados e os Municipios gozão de igual pnV1
legio quanto aos objectos da mesma natureza e especie
que lhes dizem respeito.

Cad. Peno a1·ts. 342 a 3++.

Art. 521. - Embora a carta missiva pertença ao desti
natario) desde que lhe é entregue, não poderá elle publicar
o conteúdo sem consentimento de seu autor, salvo

a) em defeza dos seus direitos ou dos do autor;
b) não resultando damno ao autOl.

God. Peno are. 191. - D. 2230 de 1896, art. 139. - D. 3084 de
1898, P. II, art. 170.
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CAPITULO VI.

Da propriedade dos inventos industriaes.

SECÇÃO L

Disposições preliminares.

Art. 522. - Os inventos industriaes pertencem aos seus
autores .

. Unico. A propriedade e o uso exclusivo são garanti
dos por patentes concedidas pelo poder executivo federal e
expedidas pela Secretaria de Estado da Industria, Viaçào
e Obras Publicas, satisfeitas as formalidades. legaes.

C. Rep. art. 72 s 25. - L. 3129 ele 1882, art. r. - D. 8820 de
r882 art. 12. - L. 191 B de 1893, art. 6 n. III.

Art. 523. - Constituem invenções ou descobertas
r. a invenção de novos p?'oductos industriaes ; .
2. a invenção de novos 1lleios para se obter um produeto

ou resultado industrial;
. a invenção de nova applicação de meios conhecidos

para se obter um producto ou resultado industrial;
4. o melhommento ae invenções já privilegiadas. \
P1'oducto - significa o objecto material obtido.
Resultado - quer dizer a vantagem obtida na producçãO

ou opera, ão industrial relativamente á qualidade, quanti
dade e economia de tempo ou dinheiro.

111cio - exprime o processo, a comJ:nação chimica ou
mecanica, a maneira de empregar os agentes naturaes ou
artificiaes e as substancias ou materias conhecidas.

Applicação - é o facto de dar-se a qualquer agente,
substancia ou materia conhecida um uso novo.

Melhora11l ell to - é o que torna mais facil o fabrico do
producto, ou o uso do invento privilegiado, ou lhe augmenta
a utilidade.
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Novo - entende-se que é o producto, o resultado, o
meio, a applicação ou o melhoramento, emquanto não fôr,
dentro ou fóra do Brazil, empregado ou usado nem se
achar descripto e publicado de modo que possa ser em
pregado ou usado.

Industrial - é o que apresenta resultado apreciavel na
industria e no commercio.

L. cil. de r882. art. r § I. - D. cito de r882, art. r.

Art. 524. - Não podem ser objecto de pri\ ilegio as
invenções

a) contrarias á lei ou á moral;
b) o[[ensivas da segurança publica;
c) nocivas á saude publica;
c1) meramente theoricas ou scientificas, isto é, sem resul

tado pratico industrial.

L. cil. art. r t3 2. - D. cito arl. 2.

Art. 525. - São inventores os nacionaes ou estrangeiros,
residentes ou não no Brazil, que forem autores ele alguma
das invenções menci011adaf,j no art. 523.

D. cito aJ·l. 3.

Art. 526. - Os inventores privilegiados em outras nações
podem obter o reconhecimento dos seus. direitos no Brazil,
requerendo a confirmação delles com as formalidades e
sujeitando-se ás condições que a legislação brazileira esta
belece.

L. cil. arl. 2. - D. cil. arl. 4,

Art. 527. - A prioridade dos direitos do in"entor que,
tendo requerido regularmente privileg;io em nação estran
geira, apresentar igual pedido ao governo federal dentro
de sete mezes, não será invalida la por factos que occorrão
durante este periodo, 'como outro pedido igual, a publi
cação da invenção, e ainda o seu uso ou emprego.

A novidade da invenção prevalece durante os sete mezes
contados da data da concessão estrangeira, si dentro deste
prazo o inventor sollicitar a confirm.ação do governo bra-
zi!eiro. .

L. cito art. 2 § r. - D. cil. ad. 5. - D. ':)8U1 de 1887.

Art. 528. - Aos inventores que, antes de obterem pn
"ilegio, pretendão experimentar em publico as, suas 10\ en

11
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ções, ou exhibil-as em exposição official, ou reconhecida
officialmente, serão conferidos, si requererem, titulos ga
rantindo-lhes provisoriamente a propriedade.

L. cito act. 2 2. - D. cito art. 6.

Art. 529. - Durante o primeiro anno do privilegio só
os inventores ou seus legitimos representantes podem obter
o de melhoramento na propria invenção. Serão, comtudo,
recebidos e opportunamente processados os pedidos de
terceiro apresentados nesse prazo para firmar di{eitos.

Si estes pedidos versarem sobre melhoramento identico
ao do inventor principal que tenha tambem apresentado o
seL pedido dentro do primeiro anno, embora em data pos
terior, não prejudicarão o díreito do dito inventor.

L. cito art. 2 § 3. - D. cito art. 7.

Art. 530. - Os inventores de melhoramento na propria
invenção podem usar da industria melhorada, como enten
derem conveniente. De igual [acuidade gozarão todos os in
teressados na invenção principal, por transferencia ou
cessão parcial, limitada ou condicional.

D. cito art. 8.

Art. 531. - Os invent0res do melhoramento em invenção
alheia, já- privilegiada, não podem usar da Í1ydustria me
lhorada, sem licença elo inventor principal, emqual1to duraI'
(I privilt.:gio deste, que tambem não poderá usar do me
lhoramento, sem accordo com o seu autor.

L. cito art. 2 § 3 alínea 2. - D. cito art. 9.

Art. 532. - Quando sobre identica invenção pretenderem
privilegio simultaneamente dous ou mais inventores, o governo,
salva i a bypothese do art. '527, maIJdará que liquidem pre
viamente os seus direitos, mediante accordo, ou em juizo
competente.

L. cito art. 2:s 4, - D. cito art. ro.

Art. 533. - Os direitos dos inventores, antes de recO
rihecidos pela patente, serão regulados pela legislação comll1Ul11.

D. cito art. II.
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SECÇAO II.

Do privilegio.

Art. 534. - O privilegio de qualquer invenção durará
IS annos, contados da data da respectiva patente. Este
prazo só póde ser restringido pelo proprio inventor, quando
requerer o privilegio.

§ r. Ao inventor do melhoramento na propria invenção já
privilegiada, se dará' uma certidão, que será averbada na
patente, e findará com ella.

§ 2. As patentes de invenções privilegiadas em outras
nações terminarão ao mesmo tempo que os. titulas estran
geiros, dentro do maximo de IS annos.

§ 3. Si a invenção pertencer a. dous ou mais interessados,
o privilegio será garantido por uma só patente.

Neste caso, assim como no de tornar-se commum a
propriedade da patente, por titulo de successão ou doação,
cada condomino, salvo convenção em contrario; poderá
usar livremente da industria privilegiada, mas responderá
solidariamente pelos encargos do privilegio, como si este
fosse exclusivamente seu.

L. cit. art. I § 4; art. 7; art. 3 § 3.
IS e 16.

D. cit. arts. 13, 14,

Art. 535. - Si a patente fôr dada ou deixada em usu
{ructo, será o usufructuario obrigado a prestar ao senhor
da nua-propriedade uma indemnisação correspondente ao
valor em que esta fôr estimada.

r. O valor da nua-propriedade será a somma de uma
quota parte dos rend'imentos annuaes liquidas do usufructo,
multiplicada pelo numero de annos que durar o usufructo.

Os rendimentos do usufructo para o dito calculo e a
quota parte annual que deve caber ao senhor da nua-propri
edade, serão fixados por peritos nomeados pelos interessados.

§ 2. A obrigação do usufructuario de pagar a indemni-



sação só se tornará erigivel, depois que cessar o seu
dlIeíto, ou por extincção do usufructo ou por terminação
dv prazo da patente.

§ 3. O senhor da nua-propriedade poderá exigir que o
usufrucLuario preste fiança ao pagamento ela inden111isação.

Si o usufructuario' não pre tal' a fiança 'exigida, será
obrigado a pagar no fim de cada anno a quota' parte
correspondente.

L. cito art. 8. - D. cito art. 17.

Art. 536. - As patentes e os direitos dellas resultantes
sào transmissiveis. por qualquer modo de cessão ou
transferencia admittido pela legislação commum, no todo
ou em parte, por tempo determinado, ou pelo em que
tiver de vigorar o privilegio, e para ·ter effeito em todo o
Brazil, ou em uma parte designada d~ seu territorio.

L As patente, suas transmissões e quaesquer novações
relativas á sua propriedade, ou ao uso da respectiva
industria, não produzirão effeito emquanto não forem
registradas na Secretaria <:1e Estado da Industria, Viação
e Obras Publicas, á vista de documentos authenticos
apresentados pelos interessados.

§ 2. Até a data do registro a responsabiliclade dos
concessi9narios, seus successores e representantes, continlla
integralmente para com a União e os terceiros.

L. cito art. I. 5. - D. cit.·arts. 18eIg.

Art. 537. - Si a necessidade ou utilidade publica eXIgir
a vulgarisação da invenção, ou o seu uso exclusivo
pela União, poderá a patente ser desapro.priada de confor
midade com a legislação em vigor.,

A desapropriação abrangerá a invenção principal, os
melhoramentos respectivos garantidos com patente e toda
a industria privilegiada, em effectivo exercicio.

L. cito art. I 4, alínea 2. - D. cito art 20.
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SECÇAO. III.

Das formalidades relativas ás concessões de privilegias.

Dos pedidos de patente e certidão de melhoramento.

Art. 538. - Os pretendentes de patentes de invenção ou
de certidões de melhoramento depositarão em duplicata na
Secretaria de Estado, sob involucro fechado e lacrado, um
relataria em que clescrevão com precisão e clareza a in
venção, seu fim e o modo de usai-a, com as plantas, de
senhos, modelos e amostras indispensa\"eis. para o exacto
conhecimento da mesma invenção e intelligencia do rela
torio, de maneira que qualquer pessoa competente na ma
teria possa obter o producto ou o res'ultado, empregar o
meio', fazer a appIícação ou usar do melhoramento de que
se tratar.

a relataria concluirá especificando com clareza e preci
sào os caracteres ou pontos constitutivos do privilegio re
querido, os quaes determinarão a extensão dos direitos
garantidos pelas patentes que farão menção dos ditos ca-,
raeteres.

L. cito art. 3 in f. - D, ciL art. 22. - D. 547 de 1891, art. 1-

~ I. Os relatorios conterão no alto da primeira folha UQ1

titulo que designe summaria e precisamente o objecto da
iuvenção, e serão escriptos em língua nacional sem emen
das, entrelinhas nem raspadllras, rubricados em cada uma
das folhas, datados e assignados pelos inventores ou seus
proeuradOTes.

s indicações de peso e medida serão feitas segundo o
systema metrico, as de temperatura segundo o thermome
tro centigrado, e as de densidade pelo peso especifico.

s 2. As plantas e desenhos serão feitos em papel apro
priaria, branco e consistente, sem dobras nem junturas, e
COm tinta pr ta fixa; de. modo que se prestem a repro
dueções pela photogra\ ura ou por outro processo analogo.

As folhas terão o formato de 33 centimetros de altura
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por 21 ou 42 ou 63 de largura, com uma moldura traçada
em quadro por linhas singelas, deixando a margem de dous
centimetros para fóra; no espaço comprehendido por estas
linhas se acharão as plantas e desenhos, regulados pela
escala metrica, marcada na mesma folha, a numeração
desta, si fôr mais de uma, e a assignatura do inventor.

Si o inventor julgar. conveniente, poderá juntar a cada
exemplar uma copia com os desenhos coloridos.

Dispensa-se a duplicata para os modelos mecanicos COm

plicados ou de grandes dimensões.
Tratando-se de melhoramento em invenção já privilegiada,

as plantas e desenhos indicarão com tinta da mesma côr,
mas com traços difierentes, linhas quebradas ou pontuadas,
as modificações determinadas sobre a invenção principal.

. 3. O depo ito será feito pelo proprio inventor ou seu
procurador, lavrando-se em livro proprio termo, assignado
por elle e pelo director competente, no qual se mencionará
a hora, dia, mez e anno da apresentação dos involucros,
o nome do apresentante e as declarações que o mesmo
fizer. Deste termo se dará gratuitamente uma primeira
certidão ao depositante.

Sobre uma das faces dos involucros se escreverá o
numero de ordem da apresentação, o titulo da invenção e
o nome do inventor.

D. cito arts. 23, 24 e 25.

Al't. 539. - Os pedidos de privilegio serão feitos por
petição especial para cada invenção, declarando-se o nome,
a nacionalidade, profissão, domicilio ou residencia actual
do pretendent~, a natureza da invenção e seus fins ou
applicação, de accordo com as peças depositadas, sem
restricção nem reserva quanto ao relataria.

As petições serão instruidas com o conhecimento e uma
relação das' peças clo deposito, procuração bastante ou
titulo de habilitação, si o pedido não fôr feito pelo proprio
inventor, a patente original ou sua publica fórma, si
tratar-se de confirmação de privilegio concedido em outra
nação, a patente original no caso de melhoramento feito
pelo concessionario na propria invenção, e certidão da
patente principal, si o pedido fôr concernente a melhora
mento em invenção alheia.
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D. cito art. 26.

§ Unico. Os relatarias, petições e documentos destinados
a um pedido de privilegio devem sér escriptos em papel
com 33 centimetros de altura e 22 de largura, ficando en
tendido q~e nesta disposição não são comprehendidas as
patentes originaes.

D. cito art. 27' - . A. de.24 dez. I 83.

Art. 540. - Apresentadas as petições de privilegio na
Secretaria de Estado, serão prenotadas em livro para isto
destinado, afim de terem andamento e expedirem-se as
patentes na ordem da apresentação. Da prenotação se lan
çará nota no alto da petição a que se referir.

§ Unico. Sendo o pedido de privilegio evidentement e
irregular, incompleto ou contrario ás fórmas prescriptas,
será rejeitado por despacho do ministro, mencionando-se
summariamente os fundamentos da rejeição.

Deste despacho não haverá recurso, salvo o do art. 13
da lei n. 221 de 20 de Novembro de 1894; mas é licito
á parte reformar o pedido, sem prejuizo da prioridade que
lhe competir.

D. cito arts. 28 e 29. - L. 221 de 1894. art. 13.

Do exame prévio e secreto.

Art. 541. - Si os pedidos de privilegio, comquanto
regularmente feitos, versarem sobre invenç.ões excluidas
pelo art. 524 ou tiverem por objecto productos alimentares,
chimicos ou pharmaceuticos, o governo por decisão lan
çada na petição e publicada no Dia1'io Official mandará
proceder a exame prévio e secreto.

§ r. Si a decisão fôr determinada por alguma das exclu
sões do art. 524, será licito ao pretendente replicar, des
envolvendo o assul11pto; depois do que o governo resol
verá definitivamente, revogando ou confirmando o primeiro
despa ho. Nesta hypothese poderá o pretendente abando
nar o pedido e requerer a entrega dos involucros depo
sitados.

~ 2. São competentes· para o exame
a) o procurador geral da Republica, SI ~o governo pa-
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representada
ao governo

Publica,
parecer

recer que a invenção é contraria á lei ou á moral ou
oifensiva da segurança publica;

b) a directoria geral de Saude
pelo director geral, si a invenção
contraria á saude publica:

c) as escolas Polytechnica, de Marinha, Militar, a Fa
culdade de Medicina da Capital Federal e quaesquer re
partições publicas, representadas por seus directores ou
chefes, que forem designados pelo ministro, conforme a
especie de invenção e o resultado industrial pTatico que
se trate de verificar.

~ 3. Si a ll1ateria da invenção fôr complexa e eXIgir
dous ou mai exames, a estes se procederá simultanea ou
successivameI1te, conforme entenderem e requisitarem os
examinadores.

§ 4. Expedidas as communicaçães necessanas ao exa
minador designado e ao inventor ou seu procurador, pro
ceder-se-ha á abertura dos involucros depositados, em. dia
e hora, annunciados no Diario Oificial com antecedencia
de 24 horas pelo menos.

§ 5. Apresentados os involucros e achados intactos, serão
abertas, separadas e contadas as peças em duplicata e,
verificada a exactidão 0U conformidade dos exemplares,
perpassando-se as laudas dos relatorios e confrontando-se
as folhas dos desenhos e plantas, os modelos e amostras.

ào se abrirão os vidros ou depositos que estiverem her
meticamente fechados, para se não alterar o conteúdo.

Concluida a verificação, serão os exemplares novamente
encerrados em involucros distinctos, fechados e lacrados,
com as precisas inscripções, sendo um.. restituido ao de
posito e o outro confiado ao examinador presente.

:" 6. i nos involucros forem encontradas pe<?as diffe
r ntes las da inve 1ção, ou faltas essenciaes que impossi
bilitem o exame, serão aquelles immecliatamente fechados e
lacrados. Do incidente se dará parte ao ministro, para
providenciar como no caso couber, ou annullando o clepo-
iio ou mandanuo supprir as faltas.
8 7· Da abertura dos involucros, e de quanto neste '~cto oc

correr, se fará averbação cOIlcisa á margem' do termo le
deposito ele que trata o art. 538 ~ 3, datando-a o presi-
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dente do acto e rubricando-a com o examinador e o lll

ventor ou seu procurador, si tiver comparecido.
.' 8. O procurador geral da Republica por si e os dire

ctores ou chefes designados na fórma do ~ 2 ou o director
geral da Saude Publica, auxiliados pelos lentes e profis
sionaes que julgarem idoneos, procederão, sob sua res
ponsabilidade e 'com o segredo que a lei exige, aos estudos,
analyses e experiencias necessarias.

Do resultado apresentarão directamente ao ministro um
relataria e conclusões explicitas acerca da materia; e logo
recolherão á Secretaria de Estado, fechados e lacrados, o
relataria, desenhos e mais objectos que houverem recebido,
e não se consumirem no exame, do que cobrarão recibo.

~ 9. O exame deverá ser concluido dentro do prazo de
60 dias, contados da entrega do involucro, ,sob pena de
responsabilidade.

L. cil. art. 3 s 2. - D. it. arts. 30 a 36. - L. 221 de 189'!-, aI·t.
3 11. 4 e). - D. 2449 ele 1897. art. 4· - D. 2458 de 1 97. - D.
547 ele 1 91, art. 4.

SECÇAO IV.

Da expedição das patentes e certidões de melhoramento,

abertura dos involucros e publicação dos relatorios.

Art. 542. - Estando regularmente feito o pedido de
uma patente ou certidão de melhoramento, e t:oncluido o
exame pr' via, nos casos especiaes ela lei será concedido
o privilegio por decreto do poder executivo. Nelle se
mencionarão o nome, nacionalidade, profissão e domicilio
do inventor, o titulo da invenção e o seu (jbjecto, com
referencia ao relataria descriptivo e peças depositadas.

L. cil. art. 4. - D. cito art. 38.

Art. 543. - Juntamente com o decreto de concessào do
privilegio será ubmettida á as 'ignatura presidencial a
patente revestida das formalidades legaes.

endo o privilegio ele melhoramento na propria invençào
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do pretendente, acompanhará o decreto a patente original
com a certidão passada no verso.

D. cito art. 39'

Art. 544. ~ As concessões de privilegio serão immedi
atam ente publicada:s no Diario Official e nominalmente con
vidados os concessionarias a' solicitarem os respectivos
titulas, satisfazerem as despezas e emolumentos devidos,
e assistirem á abertura elos involucros depositados, no dia
e hora que [orem marcados dentro elo prazo de 30 dias.

L. cito art. 4· - D. cito art. 40.

Ai't. 545. - Ao acto da abertura definitiva dos involu
cros assistirão os funccionarios da Secretaria de Estado,
que o respectivo regulamento designar, e os interessados
que comparecerem ou, na ausencia destes, duas testemu
nhas, la\'rando-se termo elo que occorrer e observando-se
o disposto no art. 541 .§ 5 e 6, na parte applica veJ.

§ r. Por occasião da abertura dos involucros será licito
regularisar as faltas que não forem essenciaes encontradas
nos relatarias e desenhos.

§ 2. Si as faltas forem essenciaes, deverão ser notadas
e levadas ao conhecimento do ministro; não se lavrará
termo de abertura mas será tudo encerrado em novas
capas, nas quaes se fará declaração perfunctoria dos mo
tivos da interrupção do processo de abertura, assignando-a
o presidente do -i\.cto, o inventor ou seu representante e,
no easo de ausencia deste, duas testemunh as.

§ 3. O termo será esçripto em livro especial, assignado
pelas pessoas acima indicadas e averbado á margem do de
deposito de que trata o art. 538 § 3.

§ 4. As formalidades do presente artigo serão observadas
ainda quando tenha havido exame prévio e secreto.

D. 8829 de 188., arts. 41 e 42. - A. A. 4 dez. 1883. - D. 5·17
de 1891, art. 5. - A. A. 28 jul. 1890.

Art. 546. - O relataria será logo publicado por extenso na
Dia1'io' Official, e um dos exemplares dos desenhos. plantas,
modelos ou amostras, exposto por IS dias ao exame do pu
blico e ao estudo dos interessados, permitlindo"se que estes
tirem ou fação tirar copias por pessoas habilitadas, sem
damnificaçào dos originaes e no lugar da exposição.
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§ Unico. As patentes não produzirão seus effeitos legaes
emquanto não forem publicadas as concessões e os rela
tarias respectivos.

L. cito art. +. - D. cito mi. 43. - D. 9341 de 1884.

Art. 547. - No caso de não ter havido exame prévio e
secreto, o governo, publicado o relatorio, poderá ordenar
a verificação dos requisitos e condições que a lei exige
para a validade do privilegio, procedendo-se pelo modo
estabelecido para aquelle exame e podendo a verificação
ser confiada a outros profissionaes ou peritos que o mesmo
governo julgue idoneos, conforme a natureza da invenção.

§ L Sendo facultativa a verificação da invenção depois de
concedido o privilegio, são meios de conhecer si o inventor
satisfaz os requisitos e condições legaes' todos aquelles de
que póde dispôr a administração para seu conhecimento
ou informação, e especialmente o processo a que na res
pectiva Secretaria de Estado deve ser submettiào o re
querimento de qualquer privilegio de invenção.

L. cito aI·t. 4 8 uno - D. cito art. 44. - D. 9801 de 1887,
sob C. C. E. ele I set. 1887.

§ 2. O exemplar dõ relatorio depositado, garantia do in
ventor, ou dos que tem interesse em annullar a patente nos
termos da lei, por fórma alguma póde ser retirado do archivo,
devendo os peritos nomeados para a verificação da desco
berta ou invenção, regular-se pelo relatoria im'presso, authen
ticado, depois de reconhecida sua identidade com o exemplar
depositado.

A. A. 18 aR· 1885.

SECÇAO V.

Dos titulos de garantia provisoria.

Art. 548. - Os pretendentes elos titulos de garantia
provisoria depositarão, com as formalidades prescriptas nos
arts. 538 a 540, o relatorio e peças instructiY'as do mesmo,
em um só exemplar.
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Com o conhecimento deste deposito, requererão por si,
ou por procurador, devidamente habilitado, a concessào da
garantia provisoria, pelo prazo que declararem, dentro do
maximo de tres annos; e sem outra formalidade lhes será
expedido o titulo pela Secretaria de Esta lo.

L. cito art. 2 ~ 2. - D. cito art. 45.

Art. 549. - Si O concessionario do titulo provisorio usar
da industria da invenção, perderá o direito de reclamar a
prioridade garantida desde a data do deposito.

D. cito art. 46.

ArL 550. - Si, dentro do prazo da garantia provisoria,
o inventor requerer a patente de invenção, ser-lhe-ha per
mittido addicionar, modificar ou substituir o deposito feito.
N o ca~o contrario, findo O prazo, retiral-o-ha, niediahte
autorisação do governo, e recibo, fazendo-se as precisas
a verbações no registro destes titulo~.

D. cito alt. 47. - D. 547 de I 91, art. 6.

Art. 551. - Sendo o caso de uma exposição official ou
reGonhecida officialmente, poderá o governo, por um só
acto, declarar a gaTantia provisoria sobre a propriedade
das invenções, que ahi forem exhibidas, pelo prazo que se
fixar e mediante prévio deposito do relatorio e peças
respectivas, cujo conhecimento supprirá o titulo. O acto
do governo mencionará a disposição do art. 549.

D. cito art. 48.

Art. 552. - Os titulos ele garantia não valerão por mais
de tres annas.

D. cil. art. 4 .

SECÇAO '\ Í.

Da nullidade dos privilegios.

Apt. 553. - Serão nullas as patentes e certidões de
melhoramentos, provando- e

r. que na - concessào houve infracção ue algumas das
prescripç -es do arts. 523, 52-1- e 538 a 5{0;
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2. que a prioridade da invenção não pertence ao con
cessionario ;

3. que, no relatorio descriptivo da invenção, faltou-se á
verdade ou occultou-se materia essencial

a) quanto á natureza da invenção;
b) quanto ao seu objecto ou fim;
c) quanto ao modo de usaI-a;
d) quanto aos caracteres constitutivos do privilegio;
+. que a denominação da invenção é, com fim fraudu

lento, diversa elo seu objecto real;
5. que o melhoramento não tem a relação indispensavel

com a invenção ou industria principal. e póde constituir
invenção ou industria separada;

6. que o privilegio de melhoramento foi concedido com
preterição da preferencia estabelecida pelo art. 529.

§ Unico. A Dullidade póde ser absoluta ou relativa a
uma parte determinada ela invenção.

L. cito art. 5. - D. cito ar(s. 52 e 53.

Art. 554. - São competentes para promover a nullidade
a) o ministerio publico federal nos casos do art. 524;
b) os interessados com assistencia do ministerio publico

federal em todos os outros casos.
§ Unico. Considerào-se interessados os inventores ou

eus legitimos representantes, cujos direitos forem offendidos
pelo privilegio concedido, e qualquer pessoa, com capacidade
civil, que se julgue prejudicada, como consumidor elos
productos da industria privilegiada.

L. cito art. 5 § 3. - D. cito art. 54' - L. 221 de 1894 arts. 12,

16 e 34'

Art. 555. - Quando o rninisterio publico federal func
cionar como assistente, será ouvido ex officio sobre os termos
do processo e especialmente sobre qualquer accordo, COm
posição ou transacção que ponha termo á acçào parti
cular, competindo-lhe continuaI-a, si a conveniencia publica
o exigir.

O mesmo procedimento haverá no caso de abandono da
a~çào particular em qtialqner termo do processo ou instan
ela da causa.

D. cito art. 55.

Art. 556. - lniciada a acção ele nullida le nos casos
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do art. 524 a), b), c), ficarão suspensos, até fiual decisâo,
os effeitos da concessão do privilegio e uso ela invenção.

Si a patente não fôr annullada, o respectivo conces
sionaria será restituido ao gozo elella com a integridade
do prazo do privilegio.

L. cito art. 5 § 3. - D. cito art. 57.

SECÇAO VIr:

Caducidade dos privilegias.

Art. 557. - Caducarão as patentes e certidões de· me
lhoramento nos seguintes casos:

r. não fazendo os concessionarias uso effectivo da in
venção dentro de tres annos, contados da data dos titulos
de concessão ;

2. não fazendo os concessionarias uso effectivo do me·
lhoramento, em invenção alheia, dentro do prazo de um
anno, contado da cessação, por qualquer causa, do pri·
vilegio prin cipai ;

3. interrompendo os concessionarias o uso effectivo da
invenção por mais de um anno, salvo motivo de força
maior julgado procedente pelo governo ;

4- não pagando os concessionarias as annuielades nos
prazos da lei;

5. não constituindo os concessionarias residentes fóra
da Republica procurador devielameI).te habilitado, para re·
presentaI-os activa e passivamente perante o governo ou
em juizo;

6. havendo renuncia expressa do pTivilegio;
7. cessando, por qualquer causa', a patente ou titulo es·

trangeiro, sobre invenção tam bem privilegiada no Brazil;
8. expirando o prazo do privilegio.

Unico. Entende-se por uso, nos casos ns. 2 e 3, o effectivo
exercicio da industria privilegiada e o fornecimento dos
productos na proporção do seu emprego ou consumu.

L. ciL art. 5 § 2. - D. cito art. 58. - D. 2573 de 1897. lab. B 9·



Em virtude da Convenção, assignada em
de Março de r883 (D. n. 9233 de 28 de junho

Art. 558. ~ A caducidade pôde ser declarada j a reque
rimento elos interessados ou ex-officio pelo governo, com
petindo á Secretaria de EstCl.do colligir os documentos e
provas necessanas.

Apresentada a reclamação de caducidade por qualquer
interessado, poderá o governo ordenar as diligencias, que
entender indispensaveis para resolver afinal. -

L. cito alt. 5 § 4' - D. cil. art. 59'

Art. 559. - Provando-se que a industria privilegiada
não fornece productos sufncientes para as exigencias do
emprego ou consumo destes, o governo marcará um prazo
razoavel para o seu desenvolvimento; e si, findo o prazo,
continuar a insufficiencia da producção, poderá o privilegio
ser restringido a uma zona determinada, por acto do go
verno com approvação do poder legislativo.

§ Unico. O Congresso J acional deverá conceder um
premio razoavel.

L. cito art. 5 § 2, alinea 2 in f. - D. cito art. 60. - C. Rep.
art. 72, § 25 in f.

SECÇÃO VIII.

Dos privilegios estrangeiros.

Art. 560.
Pariz a 20

de r884),
a) os subditos ou cidadãos de cada um dos Estados

contractantes gozarão, em todos os outros Estados no
que fàr relativo aos privilegios de invenção, as vanta
gens que as respectivas leis concedem actualmente ou
vierem a conceder aos nacionaes. Terão por consequencia
a mesma protecção que estes e o mesmo recurso legal
contra todo o prejuizo causado aos seus direitos, sob reserva
do cumprimento das formalidades e das condições impos
tas aos nacionaes pela legislação interna de cada Estado;

b) sào equiparados aos subditos ou cidadãos dos Estados
contractantes os subditos ou cidadãos dos Estados não
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pertencentes á Convenção.que são domiciliados ou têm estabe
lecimentos industriaes ou commerciaes no territorio de um
dos Estados contractantes ou adherentes.

§ 1. Aquelle que tiver feito regularmente o deposito de um
pedido ele privilegio de invenção, em um dos Estados con
tractantes, gozará, para effectuar o deposito nos outros
Estados, e sob reserva elos direitos de terceiros, de um
direito ele priorierade durante o prazo abaixo determinado.

§ 2. Em consequencia, o deposito ulteriormente operado
em um dos Estados, antes de terminar esse prazo, nào
poderá ser invalidado por factos consummaclos no intervallo,
principalmente, por outro deposito, pela publicação da
invenção ou sua utilisação (exploitatl:on) por um terceiro.

3. O prazo de prioridadé mencionado acima será ele 7
mezes. r

§ 4. A introducção pelo privilegiado, no paiz em que o
privilegio tiver sido concedido, de objectos fabricados em um
ou outro dos Estados contractantes, não lhe trará perda de
direito. Todavia, o privilegiado ficará sujeito á obrigação de
usar de seu privilegio -de conformidade com as leis do paiz
onde introduzir os objectos privilegiados.

§ 5. E' concedida protecção tem pararia ás inve1'lções que
estiverem no caso de ser privilegiadas e figurarem nas
exposições' internacionaes officiaes ou officialmente reco
nhecidas.

§ 6. Sob o nome de P1'ivilegio de 'invellção são com
prehendidas as diversas especies de privilegias industriaes
admittidos pelas legislações dos Estados contractantes, taes
como privilegias de aperfeiçoamento, etc.

§ 7. Prevalecerá a legislação brazileira no que diz res
peito ao processo e Gompetencia de seus tribunaes.

Conv. de 20 ele mar. de 1883, arts. 2, 3, 4, 5, 14, e 2 e 3 do
Protocollo ele encerramento.
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SECÇAO IX.

Das infracções do privilegio.

Art. 561. - São conside'rados infractores do privilegio
I. os que, sem licença do concessionaria da patente,
a) fabricarem os productos,
b) empregarem os meios,
c) fizerem as applicações,
d) usarem dos melhoramentos, que forem objecto do

privilegio;
II. os que, sabendo que são productos contrafeitos ela

industria privilegiada,
a) importarem;
b) venderem ou expuzerem á venda;
c) occultarem ou receberem, para o fim de serem ven

didos, taes productos.

L. cito art. 6. - D. 8820 cito art. 61.

Art. 562. - O emprego dos meios e uso das applica
ções constituem infracção': desde que tenhão por objecto o
exercicio da invenção pri \'ilegiada.

D. 90+5 de 1883.

Art. 563. - Considerão-se circunJstancias aggravantes
a) ser ou ter sido o infractor empregado ou operaria

em algum estabelecimento elo concessionaria da patenle;
b) associar-se o infractor com empregado ou operaria

do concessionaria, afim de ter conhecimento do modo pra
tico de obter-se ou empregar-se a invenção.

L. cil. art. 6 § 2. - D, 8820 cil. arl. 63.

Apl. 564. - Não sel'á attendida' a defeza elo infractor
fundada na nullielade ou caducidade do privilegio, salvo si
constituirem caso julgac, e a infracção não tiver sido
praticada TIa constancia do privilegio.

D. cit. art 6-1.

Apl. 565. - Considerào-se aclos illicitos do inventor
a) continuar a exercer a industrirt como privilegiada, es

tando a patente suspensa, annullada ou caduca;
12



- 178-

b) fazer em pTospecto, annuncio, lettreiro ou por qual
quer modo de publicidade menção de patente sem designar
o objecto para que a tiver obtido.

Cad. Peno art.· 352 §~ I e 2. - L. cito art. fi :;; 6 alinea 2 c 3.
- D. 8820 cito art. 73 ns. 2 e 3.

SECÇ \.0 X.

Da protecção juridica.

Art. 566. - A lei protege a propriedade dos inventos
industriaes,

a) punindo os infractores;
b) autorisando, com ou sem caução, busca para appre

hensão, sequestro e deposito dos instrumentos ou apparelhos~

que constituem a infracção;
c) adjudicando taes instrumentos ou apparelhos ao pro

prietario da patente ;
d) responsabilisando os infractores por perdas e damnos.

Lo cito art. 6 ~ 3. - D.8820 cito arts. 65, 67 e 6g. - Cad. Peno art. 35,.

Art. 567. - A apprehensão ou sequestro comprehenderá
os livros da escripturação e a correspondencia do estabe
lecimento industrial do ~nfractor.

I. A's buscas assistirão peritos para a verificação dos
objectos applicados ou destinados á infracção e discriminação
dos que pertenção a misteres differentes.

§ 2. Antes da apprehensão, ou sequestro e deposito, póde
a parte requerer e o juiz ordenar vestoria, em que se veri·
fique e descreva tudo que fôr encontrado e possa constituir
infracção do privilegio. Assim se procederá, em todo caso,
quando se tratar de estabelecimentos industriaes que este
jão abertos e funccionem publicamente.

§ 3. Concluidas as diligencias preliminàres, devem os con
cessionarias da patente iniciar o 1J.ocesso, dentro do pra
zo de tres dias, "'ob pena de ficarem nullas as mesmas dili
gencIas.

Esta mesma comminação terá lugar, si tendo sido feitas
as diligen ias, pendente o processo, ficar este paralysad~,

por falta do autor, durante mais ele IS dias.



- 179-

§ 4. O proceaso de que tratão os paragraphos antecedentes
nào obstará as acções para os concessionarias do privile-'
gio haverem indemuisação do damno causado ou que se po
deria causar.

L. cito art. 6 § 4' - D. 8820 cito arts. 68 a 72.

Apt. 568. - Exceptuado o caso de consisfir a infracção
em um facto unico, praticado collectivamente, não haverá
solidariedade entre os infractores do privilegio, quanto á
indemnisação do dal.nno; cada um responderá pelo prejui
zo, que pessoalmente tiver causado.

D. cito art 66.

Apt. 569. - Respondem civil e criminalmente os profis
sionaes ou peritos que, incumbidos de exame prévio da
materia ou objecto da patente, vulgarisarem o segredo da
invenção.

Cod. Peno art. 352 § uno - D. 8820 cito art. 73 n. 4. - L. cito art.
6 §6 n. 'f.

Disposição especial.

Art. 570. - A's patentes concedidas de accordo com a
lei de 28 de Agosto de 1829 são applicaveis os arts. 557
ns. I e 3 e 561 a 569.

§ r. Caducárão as patentes que não forão apresentadas
ao registro nos prazos do art. 87 do decreto n. 8820 de 30
de Dezembro de 1882 e do decreto n. 8993 de 18 de Agosto
de 1883.

. 2. O prazo' de duração dos privilegias começára a cor·
reI' da data dos decretos de concessão e não da em que
farào expedidas as respectivas cartas.

L. rito ari. 9. - D. cil. arts. 86 a 90. - D. 2712 de 1860.
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iQ:' Jl-~) Art. 571. -- O uso, onus real, sóment: rec.a~~r~'.
~)mmoveis; o dos moveis constitue o commodato. ~ .. ~

"J..Cc~ ~~' 
D. r69A de 1890. arl. 6. - D. 370 de 189", arl. 238. - Ord'~Lu<J

.- r- 4
4, ;)3, pr. ~~

I. Passa com o immovel para o dominio do aclquirenleA4t<:
ou successor. ~J-fJ .

D. 169 A cito art. 6 3. - D. 370 cito ar!. 239. , ~J,.

§ 2. Instituido por acto entre vivos, carece de transcri- I"'

pção para valer contra terceiros e começa a valer desde a k.f..
data della. r~.

D. 379 cito art. 24I.

Apt. 572. - A habitação, onus real, quando instituida
por acto entre vivos, carece de transcripção para valer
contra terceiros e começa a valer desde a data deUa.

D. 370 cito art. 241.

§ Unico. Passa com o immovel para o dominio do ado
quirente ou successor.

D. J69 J\ it. nrt. 6 ~ 3. - D. 370 cito nrt. 23q.

SECÇAüIL

Do usufructo.

Art. 573. - } usufructo é sempre tempor~rio, podendo
ser vitalici' ou por tempo determinado.

L. 57 de J835, arl. 1. - D.2 de 1837. - D. 5581 de 1874. art.
25, n. 5. - D. 2:;73 de 1897. a1't. 2 n. r7· - D. 2800 ,le TR98,
<l1 t. 1+ \1. 2.
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§ Unico. Sá por disposição expressa de lei pod r; ser
perpetuo.

Arg. ex L. 179 de 1841.

Art. 574. - E' constituido
a) por disposição ou effeito de lei sámente;
b) por acto entre vivos;
c) por disposiçã.o de ultima vontade._

Ord. I, 88,6. - Grd. 4, 97. "19.'- Ord. 4. 98, 7. - D. ISI ele
J890. - D. 370 ele 1890. arts. 238 e 241. - D. 5581 ele 1874'
- D. 2800 ele 1898.

Art. 575. - E' permittido constituir usufructo em favor
de diversas pessoas simultanea ou successivamente, urna vez
que nào constitua vinculo, isto é que não vá além do se
gundo gráo.

Orel. 4, 7. pr. - L. 57 ele 1835, art. j. - Dir. T. 23, pg. 169.

Art. 57-6. - Para que se considere instituido por testamento
o l1sufructo, é necessario que a transmissão da nua-pro
priedade se possa verificar logo, operando-se assim can
temporaneamente duas transmissões, uma do usufructo e
outra da nua-propriedade.

Orelem do Thesoul'o .. n. 136 ele 28 maio 1864' - T. ele Pr. aeldit.
;:1 C. art. J052.

§ Uoico. Instituido por testamento, e não s€)ndo deixada U tZf1;--.
a pessoa determinada e existente a nua-propriedade, caberá 17 Q}.J,; •
e>ita aos herdeiros legitimas ou instituidos, salvo si em / -,-1
substancia rõr um fideicommisso im propriamenfe instituido JõV.
com o nome de usufructo.

rg. ex Ord. r, 62,53, in f. - L. 2348 ele r873, art. II § II n. 4.

Art. 577. - A reserva de usufructo é condição essen
cial da validade da doação, por a to entre vivos, de todos
os bens do doàdor .

Orel 4, 70. 3.

Art. 578. - O usufructo póde ser constituido em bens
moveis ou immoveis, direitos e acções, inclusive o dinheiro,
a propriedade litteraria, scientifica e artistica e a dos 111

ventos industriaes.

D. 2708 de 1860. art. 15. - A. F. 196 de J 3 . - D. 9370 de
1885, a,rt. 4- - L. 3129 ele ]882, art. S. - D. 5581 ele 1874'
D. 2800 de I 98. - D. 8820 de 188~, arl. 37.
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~ Vnico. Reputa-se moveI ou immovel segundo o objecto
sobre cr'e tecahe.

Provo 8 jan. 1819. - lnstr. F. n. 492 de 1836 art. 5. - D. 370
de 1890, art. 136.

Art. 579. - Si O usufructo consiste em bens fungiveis,
o usufructuario adquire a propriedade com obrigação de
restituir, extincto elle, o seu valor ou bens da mesma
qualidade em igual quantidade.

Arg. ex Ord. 4, 50, pr. - Arg. ex D. 2708 de 1860, art. IS>: 4.

§ Vnico. Si tratar-se de patente de invenção observar
se-ha o art. 535.

L. 3129 de 1882, art. 8. - D. 8820 de 1882, art. 17.

Art. 580. - O usufructo de immoveis é onus real e,
quando constituido por acto entre vivos, carece de trans
cripção para valer contra terceiros, .valendo entãn desde a
data della. -

D. 370 de' 1890, art. 241.

Art. 581. - O usufructuario adquire os fructos naturaes
pela separação e apprehensão, isto é, pela percepção,
pertencendo ao proprietario os que estiverem pendentes.

Arg. ex Provo 8 jan. 181g.

Art. 582. - E' permittida a subrogação de usufructo de
uns para outros bens.

§ Vnico. A transferencia por subrogação de apolices da
divida publica federal, que constituão usufructo, eB:ectuar
se-ha mediante alvará judicial do qual conste o assenti·
mento de todos os interessados maiores e do representante
da Fazenda Federal.

D. 9370 de 1885, art. 71. - \. F. 242 de 1891.

Art. c 83. - A transferencia por venda ou caução de
apolices da divida publica federal, objecto de usufructo, só
poderá ser admiltida precedendo prova de accordo entre
o usufructuario e o proprietario.

D. 9370 cil. art. 64'

Art. 584. - Depende ele consentimento do proprietario
a constituiçao de penhor agricola de fructos futuros ou
pendentes. para que, pela morte do usufructuario, quando
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vitalicio o usu[ructo, ou por outra causa de extincção,
quando temporario, não se resolva o direito do credor
sobre essa garantia.

Arg. ex Provo 8 jan. I 19. - D. 370 de 18go, art. 363.

Art. 585. - O usufructo não póde ser objecto de hypo
theca.

D. 370 de 18go, art. 136.

Art. 586. - O usufructo legal fica sujeito ao pagamento
dos credores do usufructuario falIido , quando avultado e
depois de satisfeitos os encargos do patrio p.oder e as
prestações de alimentos que os filhos são obrigados a fazer
aos paIS.

D. 917 de 18go, art. 18 e).

Art. 587. - O emphyteuta, que tem a faculdade de no
mear até a morte, poderá traspassar em sua vida em
outra pessoa, por qualquer titulo, o prazo, reservando,
porém, para si o usufructo.

Ord. 4, 37. 1.

Art. 588. - ão ha usufructo de usufructo.

Ord. 4, 9 , 4'

Unico. Será l1ulIa a alienação que o usufructuario fizer
do proprio usufructo; é licita, porém, a cessão de seu exer
CIClO.

ex Ord. -I, g8, 4. - ex D. g885 de 188S, art. 13 8. uno - ex
D. 308-1 de I8g8, P. V, art. 6g. - ex D. 917 de 18go, art. 1 .

Al't. 589. - A lei ou a vontade do instituidor fixa o
termo do usufructo.

Orel. I, 88. 6. - Orel. 4, 97. 19. - D. 181 ele 18go, art. 9+'
L. 312g de 1882, art. 8.' - D. 2800 de 18g8, art. 13 n. 2.

SECÇAO III.

Das servidões.

Art. 590. -- A servidão, onus real em favor de um
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predio, o doininante, sobre outro predio, o serviente, de dono
diverso, não se presume.

Sua eX'.-:..nsão é determinada pela necessidade restricta do
predio dominante e fim de sua instituição, segundo o
titulo.

D. 169 A 'ele 1890, art. 6. - D. 370 de 1890, art. 238 § 2.
D. 5+1 ele 1890, arl. 4 § UIl. - L. 9 ju1. 1773, ;::; 12. - Arg-. ex
Res. 17 :1g. 1775. - D. 720 de 1890, arl. 65.

§ I. Passa com o immovel para o dominio do adquirente
ou successor.

2. Não póde ser desligada e transferida ou hypotbe
cada em separado.

D. 169A cito atI. 6 ~ 3. - D. 370 cil. arts. 239 e 136.

Art. 591. - A servidão é u.rbana ou rustica conforme
se refere ao edificio ou ao solo.

Alv. 26 auto 1745. - D. 3084 ele 1898, P. III, ar!. 840 n. 2.

Art. 592. - A servidão deriva da lei ou de facto natu
ralou juridico, acto entre vivos, disposição de ultima
vontade prescripção e adjudicação por sentença em acção
de divisão.

D. 169 _ cil - D. 370 cit - D. 451 B de 1890, art. 41. -
D. 720 ele 1890, art. 65. - D. 955 ele 1890, art. 85.

§ Unico. As servidões impostas pela lei, constituindo
limitações ao direito de propriedade, obrigão como taes
á indemnisação.

C. Rep. ,ut. ~2 § 17.

. Art. 593. - Sendo instituidas por acto entre vivos, carecem
de transcripção para valer contra terceiros e só começão a
valer desde a data della.

D. 370 cit. art. 241.

~ Unico. A transcl'ipção das adquiridas por prescripção
far-se-ha mediante senten<;a em acção confessoria ou inter
dicto possessorio, .iustificação ou qualquer acto judicial
decla ratori O,

D. 169 A cito art. 6 ~ 5. - D. 370 cito ar!. 2~J

Art. 594. - O comproprietaJ)o de preclio indiviso não
póc1e gravaI-o com servidão sem o consentimento dos demélis
comproprietarios.

ArO'. ex D. 169 A cito art. 4 § 8 c art. roo
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Art. 595. - E' igualmente necessaria a outorga da mu
lher ao marido para constituir servidão.

Ord. ~, -I , pr.

Art.596. - A serventia de um predio a outro do mesmo
dono converte-se em servidão si com este onus ou foi
alienado sómente um delles ou ambos passárão a pertencer
a donos diversos. A falta de clausula expressa extingue a
serventia.

ex L. 9 jul. 1773 § 13. - D. 169 A cito art. 6. - T. ele Fr. . art..
947 (nota). - Dir. T. 3, pg. 625.

Art. 597. - Constitue servidão legal a prohilJição
a) de se construirem editicios júnto ás obras de fortifi

cações nacionaes, salvo precedendo licença do governo
com a clausula de se demolirem á custa dó proprietario;

b). ele cultivar, semear ou ter gado a pastar no espaço
de 33 metros (IS braças) junto aos fossos, contra-escarpas
e muralhas dos fortes e praças de guerra.

Alv. 22 seI. 1681. - Reg-im. 18 fev. 1708, cap. 65_ - Res. +
,Íul. 175+. - Alv. 30 maio 1755. - A. II dez. 1833. - A. F.
374 ele 1866.

Art. 598. - As terras devolutas, passando para o do
mínio particular, ticão sujeitas á servidãó de tirada de
aguas desaproveitadas e á passagem dellas, precedendo a
indemnisação das bemfeitorias e terreno occupado.

L. 601 ele 1850, art. 16. 3.

Art. 599. - As estradas de ferro não podem impedir o
livre transito êos caminllos existentes e de quaesquer outros
que para commodidade publica. se abrirem.

R. C. . E. 29 mar. I88+- - \. A. 70 de 188+.

Art. 600. - A construcção de pontes sobre rios nave
ga\'eis e canaes não póde obstar a livre passagem das
embarcações, considerando-se embaraço a necessidade de
arriarem a mastreaçào.

D. 7959 ele r880, cl. XI. - D. 862 ele 1890. cl. VIII. elas geraes.
- Dir. T. +9. p O•• 5+6.

Art. cr01. - Constitue servidão publica nas margens dos
rios navegaveis e <los que se fazem os navegaveis, [óra do
alcance das marés, a zona de rS m,4- (7 braças), contadas
do ponto médio das enchentes ordinarias para o interior,
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salvas as concessões legitimas feitas até a data da publi
caçào da lei n. 1507 de 26 de Setembro de 1867.

L. 1507 d I 67. art. 39. - D. 4105 de 1868, art. I § 2.

Art. 602. - O fluxo natural para os predios inferiores
de agua pertencente ao dono do predio superior não con·
stitue por si só servidão em favor delles.

Res. 17 ag. 1775. - T. de Fr. C. art. 899·

Art. 603. - O proprietario de estabelecimento agricola
tem o direito de conduzir para elle pelos predios interme
dios, em levada ou aqueducto, agua que lhe pertença ou
cujo uso a lei autorisa.

§ r. Tal servidão deverá ser declarada judicialmente.
depositando-se, antes de constituida, o preço da indemni·
sação do damno que tiver de causar ao predio serviente.

~ 2. Esta servidão compete igualmente ás povoações para
satisfação de necessidade publica.

. 3. São passiveis della todos os predios circumvisinhos.
excepto os quintaes, hortas, jardin , pomares e cercas de
casas rusticas ou urbanas.

~ 4. O dono do predio serviente poderá murar e cercar
o terreno, cointanto que não embarace a passagem da agua
ou o concerto do .aqueducto, o que não comprehende a
servidão de caminho .ou passagem. .

. 5. Ao dono do predio serviente é permittido
a) mudar á sua' custa o aqueducto, sem prejuizo da pas

sagem da agua e precedendo autorisação judicial;
b) reclamar participação no uso da agua, pagando a sua

quota parte da despeza a quem fez construir o aqueducto
e, quando for possivel, a divisão da agua.

Alv. 27 novo 1804, ::;§ Il, 12 e 13.

Art. 604. - O proprietario d estabelecimento agricola
tem o direito de esgotar, sob as condições do artigo an
tecedente que lhe forem applicaveis, as aguas superabun
dantes e estagnadas das regas, illdemnisando o prejuizo do
predio serviente.

Alv. 27 nov. 1804 I!.

Art. 605. - o predio encravado compete servidão de
caminho pelos preclios visinhos para a via publica, com
iodemnisaçào dos prejuizos dos predios servi entes.
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Arg. ex Alv. 9 jul. 1773, 12.

§ nico. As terras devolutas que passárão para o domi
nio particular depois da lei n. 601 de 18 de Setembro de
r850, cederão o terreno preciso para estradas publicas ele
uma povoação a outra ou a algum porto de embarque.
salvo o direito de indemnisação das bemfeitorias e do ter
reno occupado.

L. 601 de 1850, art. 16 S r.

Art. 606. - Não constituem servidão os caminhos e
atravessadouros particulares por propriedades tambem par
ticulares, quando não forem ·indispensaveis aos visinhos
para irem á alguma fonte, estrada publica, povoação.
ponte ou porto de embarque ou estação mais proxima de
estrada de ferro ou de navegação fluvial ou maritima, ou
a alguns lugares que não possão ter outra serventia.

Lo 9 jul. 1773, § 13. - D. 17 jul. 1778. - L. 601 de 1850, art.
16 § 2. - D. 720 de 1890, art. 65 § uno - T. de Fr. C. art.
957' - Dir. T. ro, pg. 338; T. 14. pg. 571 ; T. 17, pg. 729; T,
19, pg. 474; T. 41, pg. 390; T. 64, pg. 38. - Contra- Dir. T.6
pg. 563; T. 13. pg. 172 j T. 1+, pg. 39· -

§ r. Tal serventia não será gratuita, mas obrigará á in
demnisação quando fôr proveitosa aos visinhos por encur
tamento de um quarto ou mais de caminho.

L. 601 de 1850. art. 16 . 2.

. 2. Para constituir servidào é necessario que se apre
sentem titulos legitimos capazes de excluir a acção nega
toria, nào bastando a posse immemorial.

L. 9 jut. 1773, art. 12. - T. de Fr. C. art. 95 .

Art. 607. - Em predios contiguos haverá servidão con
stituida si um delles por mais de anno e dia tiver janella
aberta sobre o outro.

Ord. 1. 68, 33. - T. de Fr. C. art. 937.

~ r. A servidão de luz por janella ou fresta assim adquirida
por prescripção, existirá ele pleno direito si entre os dous
predios houv,er intervallo pelo menos ele r m ,375 (vara e
quarta).

Ord. I, 68, 33, 24 e 25 .

. 2. Qualquer nova edificação no preclio serviente cle\'erá
respeitar o referido intervallo.
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Ord, I, 68, 33. - T. de Fr. C. art. 938.

Art. 608. - Si entre dous predios houver becco tão es
treito que não passe de om,88 (quatro palmos), sem serventia
de portas e sómente destinado ao esgoto das aguas do
telhado, não se poderá edificar em um dos predios obra
superior á altura da janella aberta na parte do outro predio,
tirando-lhe a luz.

Ord. I, 6 , 27. - T. de FI'. C. art. 9-.°.

Art. 609. - E' prohibido abrir fresta ou janella de qual
quer qualidade e denominação ou fazer eirado sobre
quintal ou casa visinha, sem que haja algum espaço de
permeio.

Orel. I, 68, 24. - T·. Fr. C. art. 9-.[.

§ I. Feita janella, fresta ou eirado, estando presente no
lugar o dono do predio visinho, perderá elle o direito de
obrigar a desfazer a obra,' ãinda que pretenda levantar
seu predio, si deixar passar anno e dia.

Orel. J 68, 25. - T. el Fr. C. art. 9-.2.

2. E' licito fazer eirado com parede tão alta que Im
possibilite devassar o quintal ou casa visinha.

.orel I, 68, 24. - T. de Fr. C. art. 943.

Art. 610. - Póde-se fazer setteira por onde entre a cla
ridade.

§ U nico. A abertura le setteiras não constitue servidão.
Si o dono da casa visinha quizer levantaI-a, poderá em

qualquer tempo exigir que se fechem.

Orel. I, 6 , 2-J-. - T. ele Fr. C. arts. 94+ 945.

Art. 611. - Quem tiver janella ou beira de telhado
sobre a casa visinha e apear parede para levantar outra
de novo, deverá refazer a obra pela mesma maneira, em
que lante~ se achava, sem haver differença alguma.

Ord. I. 8, 3,1, - T. d Fr. '. ari. 947.

Art, 612. - i urna casa fàr de dous donos, perten
cendo a um as 10jas e ao 'outro o sobrado, não poderá o
dono elo sobrado fazer janella ou outra bra sobre o por
tào elas lojas.

OI'd. I, 68. 3+ - T, de Fr. '. art. 946.
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Art. 613. - Quando uma casa lançar aguas dos telha
dos sobre outra visinha, poderá o dono desta levantar seu
predio quanto quizer, quebrando as beiras, cimalhas e en
canamentos; deverá, porém, tomar as aguas para o con
veniente escoamento e serventia, de modo (lue não causem
damno.

§ Unico. Cessa tal faculdade si ha servidão de' janella
ou fresta. .

Ol'el. 1. 68, 38. - T. el Fr. . arts. 948.e 949.

Art. 614. - O proprietario tem o direito de levantar
constr'ucção no terreno até a maior altura mas não poderá
oppôr-se- á passagem d'as linhas telegraphicas ou telepho
nicas e á collocação de pontos de apoio pelos terrenos ou
sobre os telhados, salvo ·0 direito á indemnisação e á re
paração dos damnos causados.

Ord. 1,68, 24, - D. 12 JUDo 1758. - Ass. 321 ele 1786, - D.
1663 de 1894, art. 552.

Art. 615. Em predios fronteiros não ha servidão de luz
ou de vista do mar.

OreI. I, 68, -'I' - D.·IZ jUll. 1758. - ss. 3Z1 ele 1786.

Art. 616. - Havendo parede de meação sobre a qual
esteja assente o cano das aguas do edificio mais alto J o
dono do mais baixo, si edificar em maior altura, deverá
deixar na mesma parede sufficiente espaço para o des
aguamento do telhado.

Orel. 1, 8, 39. - T. oe Fr. C. art. 950.

Art. 617. - Presume-se commum a parede divisoria
entre dous predios, si ambos os propr'ietarios tem nella
madeirado.

Ord. I, 68, 36. - T. ele FI. C. art. 951.

§ Unico. Si um dos predios fôr mais alto do que o
outro, a parede divisoria presume-se ser do predio mais
baixo até a altura do madeiramento, pertencendo do. ma
deiramento para cima ao proprietario do mais alto.

Orel. I, 68. 36. - T. de Fr. C. art. 952.

Art. 618. - Ninguem poderá madeirar na paTede em
que não tiver parte, salvo si a parede o supportar, pa
gando metade do seu custo ao proprietario.
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Ord. I, 68, 35. - T. de Fr. C. art. 953.

Art. 619. - Presume-se COmml1m o muro divisorio de
predios urbanos.

Arg. ex Ord. I, 68, 36.

Art. 620. - Podem constItuir servidões convencionaes
a) a de metter traves na parede alheia até a metade da

largura.
b) a de fazer escoar sobre o terreno ou edificio alheio

as aguas de telhado ou por meio de gotteiras ou de con.
ductores.

Ord. I, 68, 35, 38.

Art. 621. - Os terrenos de marinhas e os accrescidos,
dados de aforamento, não estão sujeitos ao encargo de ce
der os espaços necessarios para obras ou servidões publi
cas.

A. F. 97 de 1860. - A. F. 330 de 1881.

Art. 622. - As terras das aldeias extinctas de indios, que
estavão aforadas ao tempo da l~i n. 2672 de 20 de Outubro
de 18í'S e ulteriormente em virtude della forão alienadas,
ficárão sujeitas aos mesmos encargos e servidões impostas
ás terras devolutas alienadas em virtude elo art. 16 ela lei
n. 601 de 18 de Setembro de 1850.

L. 2672 de 1875, art. I § 2.

Art. 623. - Contra a constituição ele servidões a acção
negatoria protege o dominio pleno do iml1lovel.

Alv. 9 jul. 1773 ti 12.

Art. 624. - Para fazer valer a servidão contra as lezões
que a supprimem··ou perturbão, o dono do predio poderá usar
da acção confessoria, ela ele manutenção e do embargo ou
nunciação de obra nova.

Ord. I, 68, 23. - Ore1. I, 78, 4' - Ord. 3, 78, 3. - Ord. 4,
lo. I. - D. 370 de 1890, art. 249 ..

Art. 625. - O embargo ele obra n(.va póele ser feito
symbolicamente pelo lançamento de pedras na obra.

Ord. I, 68, 23. - Ore1. 3, 7 , 4' - D. 3084 de 1898, P. III,
arl. 416.

L E' permittielo ao embargado proseguir na obra, an
tes de sent nça, prestando a caução de opere (leJl/olieJ/do.



'- 191 -

L. 22 set. 1828, art. 2 § I. - D. 3084 de 1898, P. III, art. 420.
- J. S. T. F. 1895, n. 83.

§ 2. Si depois da nunciaçâo a obra tiver andamento, sem
estar prestada a caução. o que mais se edificar constitui
rá attentado e será demolido, restituidas as cousas ao pri
meiro estado.

Orel. I, 68, 23. - Ord. 3, 78, 4. - D. 3084 de 1':98, P. III, art. 418.

§ 3. O atteutado exclue discussão sobre o direito de fazer
a obra, objecto do incidente.

Ord. I, 68, 23. - D. 3084 ele 1898 P. III, art. 418. - T. de Fr. C.
an. 934 (nola) .

.. 4. O direito de proseguir na acção de nunciação pres
cre\re si passarem tres mezes sem seguir a demanda ou sem
haver nova queixa.

Orel. I, 68, 42. - D. 308-1 ue 1898, P. III, art. 41,1,

Art. 626. - Tratando-se de lezões contra servidões pu
blicas municipaes, observar-se·ha o que a legislação munici
pal determinar.

\rg. ex Orc!. 1,66, II. - Ord. 3, 4 , pr. - Arg-. ex L. 85 ele I 92,
alt. 15, li 23 alínea b), §§ 25 e 26.

SECÇAO IV.

Da emphyteuse.

Art. 627. - O direito real de exercer sobre immovel
alheio o dominio util com obrigação de pagar quem o~xer

ce (emphyteuta ou foreiro) ao proprietario, (o senhorio di
recto) certa renda annual, (fôro, caÍlOn ou pensão) con
stitue a emphyteuse, aforamento ou emprazamento, um dos
onus reaes.

Orel. 2, 35, 7. - Ord. 4, 11ts. 36, 37, 38, § 3, 39,4°, 96, § 23 e
97, § 22. - Alv. 3 novo 1757. - L. 30 jl1l. 1765. - Alv. 23 jl1l.
176 . - Alv. 12 maio 1769' - Alv. 9 jul. 1773, § 28. - L. 4 jul.
1776. - Res. 30 jl1l. 1776. - Provo 10 novo 1783. - Alv. 17 ag·.
I 01. - D. 26 jul. 1813. - Alv. 10 ab. 1821. - L. 628 de 1851,
alt. 49. - L. 779 ele 1854, art. 20. - D. 4105 de 1868. - D.
55 I de 1874, art. 14 n.7, 24 n. 6 e 25. - L. 3396 de 1888 art.
2 n. II a). - D. 169 ele 18gu art. G. - D. 370 de 18go, arls.
133 e 238 ::i 7. D. 5401 de 1890. arl. 4 § un. - D. 1~6+ de
1893, art. :: 11. 2.
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Art. 628. - A emphyteuse é immovel e juridicamente
indivisivel.

Ord. 3, 47, pr. - Orel. 4, 36, l· - Orel. 4, 96, 23. - Alv. 6
)TI·ar. 1669. - Ah,. 23 maio 1775, § 19. - D. 169 A de 1890, art.
2 S r. - D. 370 de 1890, art. 133. - A. F. 19 ele 1856. - A.
F. 282 e 288 ele 1859. - A. F. 69 ele 1883.

Art. 629 - A emphyteuse sómente póde recahir
a) em terras que não estão cultivadas oh que, o tendo

sido, se achão com as culturas arruinadas;
b) em terrenos que se destinão á construcção de casas

e edificios de todo genero.

L. 4 jul. 1776. - Alv. 10 ab. 1821. - L. IS )lOV. 1831, art. SI
§ 1+. - D. 4105 ele 1868. - L. Il14 de 1860, art. II § 8. - L. 2672

de r875. - L. 428 de 1896, arr. 2 n. 12. - T. de Fr. C. art. 606.

Apt. 630. - Os arrendamentos a longo prazo e ainda
os perpetuos ele terré).s já cultivadás ou de casas já con·
struidas se reputão sempre meros contractos de locaçào
sem transferencia de direito real algum.

L. 4 jul. 1776. - Alv. 3 novo 1757.

Apt. 631. - A emphyteuse se constitue
a) por convenção ou contracto emphyteutico;
b) por disposição de ultima vontade;
c) por prescripção.

Ord. 2, 35, 7. - Ord. 4,37, pr. s. 8. - Orel. 4, 3, r. - OreI. 3,4°,3.

I. Constituida por acto entre vivos, carece de transcri·
pção para valer contra terceiros e só começa a vaJer desde
a data della.

D. 370 de 1890. art. 24 r.

§ 2. Carece igualmente de outorga da mulher, qualquer
que seja o regimen de 'bens no casame'1to, a que fõr con·
stituida pelo marido.

Orel. +, 48, pr.

Art. 632. - O aforamento póde ser perpetuo ou vitalicio.
§ U nico. O perpetuo é hereditario ou familiar; o vitalicio
pelo menos de tres vidas e de nomeação livre ou restricta.

Ord. I, 6_, 46. - Ord. 4, 36, 7. - Ord. 4, 38. - Orei. +, 39, pr.
- Onl. ." 40 - rel. 4.41. - Ord. '1, 9 ,23, 2+. - Ord. +, ':ri·
2~ a 25. - Ah·. 3 no\'. 1757. - 1\]v. 12 111:li6 176 . - D. 26

jll1. 11ll3. - Ah·. 10 ab. 1 2r.
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Art. 633. - A empbyteuse perpetua denomina-se fôro para
sempre, fôro em perpetuo. fôro perpetuo, fateusim.

Orc1. 3. +7. pr. - Ord. 4.38. pr, - Orel. 4, 40' p.r. - Ord. 4, 41, pr.
- Orel. 4, 96, 23. - Alv. TO ab. 1821, ~ 5. - Alv. 3 novo 1757.
- Res. 60ut. 1767. - Alv. 12 maio 1758. - Alv. 12 maio 1769·
- Ah', 23 jul. 1766. - D. 26 jul. 1813.

§ Unico. Deve-se empregar nos titulas de aforamento a
expressão «( dominio util )).

A. F. 532 ele 186o.

Art. 634. - E' perpetua a emphyteuse de bens nacionaes
e IDUl11Clpaes.

Alv. 26 jul. 1813. -. Ah' 10 ab. 1821. - L. 15 nO\'. 1831. art.
SI § 14. - L. 66 ele 1833, art. 3. - D. 4105 ele. 1868. - L.
II q de 1860, art. II § 7.

§ nico. O aforamento de terrenos nacionaes depende de
hasta publica, sob pena de nullidade, salvo o disposto no
art. 637.

L. 33+8 de 1'87, art. 8 iu f.

Art. 635. - Têm preferencia á concessão de terrenos
de marinha e accrescidos

1. nas suas respectivas testadas e frentes. os que ahi
tivereBl estabelecimentos de sua propriedade, como tra
piches, arrnazens e outros semelhal1tes, dependentes de
fi-anca embarque e Jesembarque ;

2. nas mesmas circumstancias os posseiros, na suppo
sição de lhes perten erem os terrenos, e razerem parte de
suas fazeuclas, sitios ou outras propriedades contiguas;

3. os que tiverem arrendado ou aforado os terrenos,
COmo parte de sua propriedade, em concurrencia com os
arrendatarios ou foreiros, af11da que estes teobào bemfei
torias ;

4· os posseiros de terrenos contiguos a terras devolu
tas, havenç10 bem[eitorias.

§ 1. Si a fórma do littoral do mar ou margem do rio
por sua curvatura Ou outra ci rcu01stancia não permittir
que a coucessào seja da extensão correspondente á testada
ou frente, porlerá conceder-se o terreno proporciO!lalmente
aos confinantes, ou reservar-Se para use comll1UI11 dos
mesmos confinantes ou para logradouro publico, como fõr
mais conveniente.

13
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. 2. A preferen, 'ia não tem lugar a respeito dos terrenos
de marinha, ou nas margens dos rios ou accrescidos, nào
orcupados ou possuidos, quando estiverem G0ntiguos a es·
trada, rua ou outro caminho de servidão publica .

.. 3. Em igualdade de circumstancias, serão preferidos os
proprietarios dos tp-rrenos fronteiros, que pegarem do lado
de terra com a mesma estrada, rua ou caminho publico.

~ {. A prefL-rencia: em todo o caso cede ao interesse publico.

D. 4105 de 1868, arls. 16 e 17, - A. F. +65 de 1868. - A. F.
5 de 187+.

Art. 636. - Resolve:se a preferencia pela perda do di
reito, si o posseiro confinante ou interessado não se oppU
zer peracte a autoridade administrativa ao pedido de con'
cessão dentro de prazo que lhe [ór intimado pessoalmente
ou por edital, saho havendo litigio sobre a propriedade,
posse ou servidão, qur "'ão da competencia exclusiva do poder
judiciaria, ainda depuis de conceclidG ou expedido o titulo.
Ficará sempre salvo o direito de propriedade particular.

D. 4105 de 186 , arls. 14, 18, 19 §~ 2 e .

Art. 637. - Sendo pretendido por mais de uma pessoa
que não tenha direito de prererencia ou o haja perdido,
o dominio utiJ de terrenos de marinhas e accrescidos
l1atmal ou artificialmente será posto em hasta publica.

D. cito 4105, art. 5 &: un. e aLt. 9. n. I.

Art. 638. - ao pódem ser aforadas as porções de
ter _nos necessarias á abertura de ruas e para logradouros
publicas.

L. 2672 de 1875, art. I § 3. - A. F. I IS de 1883.

Art. 639. - Só por disposição expressa ele lei a trans
missão do dominio util poderá ser feita por tempo detp.r·
minado.

Arg. ex L. 3396 de 1888, art. 2, n. II a).

Art. 640. - A remissão de fórof? de terrenos nacionaesJ a
transformação de arrendamento em emphyteuse, a constitu
içào e a validação de aforamentos irregularmente feitos depen
d m ele acto legislativo.

L. )28 de I 51. art· II n. 5. -:- L. 1][4 de 1 Cio, art. 11 ~: í
c 8. - L. 126 TI de 1, 92. art. 14. - D. 1195 de 11;92. - L.
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360 de 1895, art. 8 n. 2 e ar\. 10. - L. 4-28 de 1 96, art. 2 n 12.
- L. 4-90 de r897, art. 23 n. 5.

Art. 641. -- Na constituição de emphyteuse é licito ao
senhorio cobrar uma certa quantia a titulo de joia.

D. 5581 de 1874-, arl. 25 n. 2 - D. 2800 de 1898, art. 53 n. 2. 
Res. T4- ab. 1860 ( . C. E. 9 mar. 1860). - A. F. 185 ele 1860.

Art. 642. - São prohibidos de tomar bens por afora
mento para si, directa ou indirectamente ou por algum
acto simulado, no todo ou em parte, aquelles que em razão
do officio devão intervir em sua administração, disposição
ou guarda. Será nulla a constituição da emphyteuse.

Alv. 23 jul. 1760. - Cad. Peno ati. 232.

§ 1. Não poderão aforar bens do Districto Federal pessoas
que sejão ascendentes ou descendentes, irmãos, cunhados,
sogro, genro, tio ou sobrinho do prefeito ou de qualquer dos
membros do Conselho.

L. 85 de 1892, arts. 50 e 14- § r.

2. Tambem não podem tomar de aforamento bens de
associações religiosas, moraes, scientificas, artisticas, poli
ticas ou de simples recreio os respectivos directore,; ou
admini strador--es o

Alv. 6 de.!:. 1603. - L. 173 de 1893, ~lrt. 14.

Arto 643. - O senhorio conserva em si a nua-propri
edade com os direitos que defluem da lei, do acto da con
stituição da emphyteuse ou transferencia do dom inio u':il.

Legisl. cito no art. 627.

Arto 644. - O emphyteuta p6de transferir O dominio util
pJr successão ou .por acto entre "ivos.

Ord. 4-, 38, pr.

Arto 645. - A transmissão por titulo successorio ou testa
mentarioindepende de licença do senhorio directo.

Arg. ex Ord. ·h 38. - D. 4105 ele 1 6 , ar!. II § uno

Art. 646. - Depende de autorisação expressa ou tacita
do senhorio a transmissão por acto ntre vivos quer por
titulo gratuito quer onero O.

Ord. J. 62.4.. - Ord. J. '.J3. 3. -Orel. 4, II, 3. - Ord." 38, pr.
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§ 10 O emphyteuta deverá, antes da alienação, denunciaI·
a ao senhorio para o que este possa exercer o direito de
opção, prelação ou p"oti1l1eseos.

Ord. 4, 38, pr. - D. 370 de 1890, art. 133 8 3. - L. 9 juI.
1773, § 28..

2. Tratando-se de doacão,
legitimas embargos, imp~gn~ndo
teuta proposto.

ardo 4, 38, pr.

§ 3. A denuncia consistirá em aVISO communicado ao
senhorio com declaração da natureza da alienação, das
suas clausulas, do preço e do nome do adquirente.

ardo 4, 38, pr.

§ 4. Si O seIihorio deixar passar o prazo de 30 ·dias
sem manifestar sua deliberação, entende-se ter dado o con·
sentimento.

Orel. 4, 38, pr.

Art. 647. - Ao senhorio compete o direito de opção,
ainda quando a alienação se faz por mandado ou autoridade
da justiça..

Ord. 3,93, 3 in f. - ardo 4, 38. pr. - ardo 'h 36, lo - Do 370de
J890, ano J33 :i 3.

§ U nico. Embora no contracto emphyteutico se p.-ohibé'
a alien ação do immovel, poderá ser arrematado éom todo ú

seu fôro e encargo; feita, porém, a arrematação, o senhorio
directo será intimado para optar, querendo, e se II.
assignará o prazo legal, pena de se haver por firme a venda
e passar- se a carta respectiva.

Ord. 3, 93, 30 - Do 308+ de 18y8, P. III, art. 585 0

Art. 348. - A omissão da denuncia
a) torna a alienação annullavel;
b) sujeita o foreiro á pena de 'commisso.

Orel. 4, 38, r.

ArL 649. - O direito
a) de desapropriação

publica;
h) de doação.

ardo 4, 3 . pr. - Arg. ex o Rcpo nrt. 72 ~ 170
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Art. 650. - O senhorio tem o direito de receber uma
certa porcentagem dq. preço ou laudemio pela desistencia
do seu direito de opção.

g Unico. Quando não ha alguma estipulação entre o
senhorio e o emphyteuta o laudemio ou quarentena é de
2 r/2 por cento.

Ord. I, 62, 48. - Ord. 4" 38, pr. - D. 26 ju1. 1813. - Alv. 10
ab. 1821.

Art. 651. - Nas alienações que independem de opção
e nos casos de reposição ou torna em partilhas não é de
vido o laudemio.

Ord. -f, 38, pr. - Alv. 14 dez. 1775• § 9·

~ Unic~. E', porém, devido no caso de desapropriação
por utilidade ou necessidade publica.

Ah-. 13 dez. 1788, R II.

Art. 652. - Ao transmittente e não ao adquirente incumbe
pagar o laudemio.

Ord. I, 62, 48. - Ord. -f. 3 . - A. F. 227 de 1879.

Art. 653. - a troca ou escambo se deve laudemio
de ambas as propriedades foreiras, quer tenhão o mesmo
valor quer uma valha mais do que a outra.

Ord. 4. 38, pr. - A. F. 60 de 1 50. .

(

Art. 654. - O laudemio é devido tanto do valor do
terreno aforado como das hemfeitorias que nelle houverem,
quer seja urbano quer seja rustico d pre9io.

Ord. 4. 38. - D. 467 de 1846.

Art. 655. - Na falta de pagamento do laudemio só o
transmittente omisso poderá ser demandado,

D. 656 de 1849.

Art. 656. - A indivisibilidade do prazo por glebas e a
eleição de cabecel dependem do consentimento do se'
nhorio.

A divisão e subdivisão estão sujeitas ao laudemio nos
mesmos casos em que é devida pela alienação no todo.

d. F. 282 de 1859. - Legisl. eit.

§ Unico. E' renunciavel O favor da indivisibilidade.
A. F. 19 de 1856.

Art. 657. - No caso de partilhas ella se fará por estimação,
conforme se. dispõe no oapituTo das Partilhas.
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Ord. 4, 36. 1. - Ord. 4, 96, 23 e 2-\.

Art. 658. Dado o caso de divisão do 'prazo por
successão, deve-se fazer, ·m vista dos formaes de partilhas,
o assentamento dos lotes de terrenos de marinha, mostran
do-se quites de fóros atrazados.

D. 4105 de 1868, art. 11 § uno - A. F. 19 e 324 de 1856. - A.
F. 61 de 1862.

§ Unico. Dividir-se-ha O fôro, não se impondo aos novos
foreiros condições diversas das dos anteriores aforamentos.

A. F. 324 de 1856.

Art. 659. - Para serem lavradas escripturas de transmissão
de propriedade não é necessario mostrar que o- immovel
não dev.:l laudemio e fóros.

A. J. 539 de 1875.

Unico. As ordens religiosas não gozão de privilegio
algum a tal respeito.

Pl'Ov. 2 mar. 1786. - Alv. 22 dez. 1747. - Alv. 22 fev. 1779. 
C. Rep. art. 72 § 3.

Art. 660. - O fôro, canon ou J pensão, reconhecimento
do· dominio directo, não poderá consistir sinão em dinheiro,
sob pena de nullidade do contracto. E' licito, porém, pôr
no fôro quaesquer aves.

Ord. 4. 40' - D. 26 jul. 1813. - A. F. 295 de 1859.

r. O fôro no sentido de pensão é simples responsabilidade
pessoal do emphyteuta.

Ar!l'. ex D. 169 A de 1890.

:5 2. Para se dizer lesivo o foro é preciso consideraI-o
em si e não em. relação aos rendimentos do predio.

Ord. 4. 13, 6. - L. 4 jul. 1776. - D. 26 jul. 1813.

Art. 661. - O [(lreiro é obrigaJo ao pagamento do fàro
em t~mpo devido segundo o contracto.

Ord. I, 62, 47. - Ord. 4, 35, 5. - Ord. 4. 39.

~ Unico. Cessa a obrigação de pagaI-o si o immovel se
extinguir ou inutilisar.

x Alv. 21 jan. 1766. - ex. Ord. 4, 27.

Art. 662. - Incorre o emphyteuta em commisso
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a) SI deixa passar, sem solver o fôro ou pensão, tres
annos;

b) si aliena a emphyteuse sem prévia denuncia ao se
nhorio e seu consentimento.

rd.4, 39. I c _. - D. 1195D de 192. ar1.4. - Ord. 43.1.

~ 1. O emphyteuta incorre em móra (le pleno direito sem
necessidade de interpellação judicial quando omisso no
pagamento do fôro.

Ord. 4. 39, 1.

S 2. A só vontade do foreiro não purga a móra mas a
falta de cu1pa, o caso. fortuito e a força maior a excluem.

Arg. ex Ord. 4, 39. r. - Or·d. 4, 53, 3, 4, - Ord. 4. 27· - Ass.
191 de 5 juL 1710. - Ass. 204 de 23 dez. 1715. - Ass. 20 de
JS jan. 171S. - Ass. 241 de 10 jun. 1747.

§ 3. A móra fica purgada pela renuncia expressa do
senhorio e ainda pela tacita, quando inequivoca.

Ord. 4, 39, 1.

§ 4. A pena de comm! so prescreve em 5 annos .

.'\55. 246 de 174S.
.

Art. 663. - Resolvida a emphyteuse pelo commisso, fica
o senhorio obrigad'o á indemnisação das bemfeitorias, per
dendo o emphyteuta por effeito delle apenas o direito de
continuar a ser emphyteuta.

Orel. 4, 3s, I. - Ord. 4. 3g. jJr. - Alv. 26 ab. 1745. - L. 9 set.
1766, §§ 25 e 26. - A1\r. 27 novo lS0+. § 5. - Alv. lO ab. IS<!1
- Ar<:r. ex D. 169 A ele lS90, art. 2 ~ I. - D. 370 de ISg0, art.
133 8 3.

Art. 664. - O direito de consolidar os dominios directo
e util compete ao senhorio.

Orel. 4, 3 , lo - Ord. 4, 3g. - .\.lv. 12 maio 1769. - Provo 20
out. 1755.

>; Unico. Verificada a consolidação, o senhorio é obrigado
a indemnisar as bemfeitorias.

Legisl. cito no art. 663.

Art. 665. - Quer o dominio directo quer o util é sepa
radamente susceptível de hypotheca.

D. 370 de lSgO. art. 133. § ~ 2 e 3. - D. 169.\. de 1 go arl.2 !:i 1.
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. 1. Independe de licença do senhorio a hypotheca de
bens emphyteuticos, sem prejuizo do direito de opção no
caso de excussão.

D: 169 A eit. art. 2 § 1. - D. 370 cito art. 133 R 3-.

~ 2. A consolidação de um dominio com antro fica abran
gida na hypotheca.

D. 370 de 1890, arl. 138 § 2.

Art. 666. - A nomeação nos aforamentos vitalicios póde
ser feita por ac~o entre'· vivos ou disposição de ultima
vontade.

Ord. 4. 37·

§ 1. Por acto entre vivos póde ser provada ou por eS'cri
ptura publica ou por testemunhas.

Ord. 4, 37. 3.

.~ 2. A proya por testemunhas não é admissivel quando
houver outra nomeação por escriptura publica.

Ord. 4. 37. 3.

ê 3. A nomeação em testamento fica sem effeito, sendo
annu1lado ou revogado.

Ore1. 4. 37, 4,

§ 4. Feita em testamento. nun upativo revoga a anterior,
ainda que tivesse sido feita por escriptura publica.

Ord. 4, 37, 3.

~ 5. Si no aforamento deu-se ao foreiro a [acuIdade de
nomear para o tempo da morte, póde elle revogar a nome
açào por simples acto de revogação ou fazendo noya nome
ação.

Ord. 4: 37. pr.

S 6. Torna-se irrevogavel a nomeação do paragrapho ante
cedente, quando o foreiro a fizer com transferencia de todo
o direito nos bens, embora re'serve para si o usufructo.

Ore1. 4, '7, 1. - I\.lv. 17 ag. 1 01.

§ 7. ào reservando o nsufructo e transferindo logo os
bens, a doação é entre vivos.

Provo 15 no"\". lnS.-Prov. 17 ag. 18or.-Ass.336de2Ijul. 1797·

~ 8. ão se fazendo no aforamento mençào do tempo da
morte, ainda que se désse a faculdade de nomear, .1 nomeação
não póde ser revoga a.
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Ord. +, 37, 2.

§ 9. A nomeaçào revogavel caduca S1 o nomeado fallece
antes do nomeante.

Ord. 4, 37, 5.

10. Si o aforamento fôr feito para marido'e mulher e' para
um filho que tiverem, o direito ele nomear um dos filhos per
tence ao conjuge sobrevivente.

Ord. 4, 37, 6.

§ II. ào havendo fi1l10s, o conjuge sobrevivente poderá
nomear um neto ou neta, posto que no contracto só se tivesse
feito mençào de filho.

Ord. 4, 37, 6.

§ 12. Quando a pessoa que é primeira vida vender ou alienar
o prazo, o comprador continuará a ser primeira vida, em
quanto viver o vendedor e só por morte deste começará a
ser segunda vida quem fôr entào possuidor do prazo. .

Ord. 4. 38, 2 e 3:

~ 13. Terá lu~ar a disposição antecedente si por occasião
da venda OH alienação dos bens outra convenção nào fize
rem as partes sob .consentimento do senhorio.

Ordi 4. 38, 4, - T: ele FI'. C. arts. 637 a 649,

Art. 667. - Ao emphyteuta é permittido transferir, pre
cedendo licença do senhorio o dominio util com reserva
do direito de haver do adquirente certo fôro ou pensão e
de continuar obrigado para c;:om à senhorio na conformidade
do seu titulo.

isto consiste a subemphyteuse.

Alv. 23 jul. 1766. - Alv. 20 3.g. 1774 § 2. - Alv. 10 aç. 18zI. 
L. 1507 ele 1867, art. 19 n· 6. - D. 5581 ele 1874, art. 14 n. 7 e art.
24 n. 6. - D. 2800. ele 1898, arts. 45 e 53. - D. 8946 de 1883, art.
2 n. 2. - D. 9094 de 1883, art. 10 n. IV. - A. F. 449 ele 1878.

I. A subemphyteuse é perpetua.

Alv. 23 JtU. 1766. - Alv. 10 ab. 1821.

~ 2. E' permittido ao emphyteuta receber certa quantia
a titulo de joia na constituição da subemphyteuse.
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D. 5581 de 1874, art. 25 11. 2. - D. 2800 de 189 , arlo 53 D. 2.

§ 3. A subemphyteuse obriga ao laudemio em favor do
senhorio, quer quando constituida quer qualldo transferida
nos mesmos casos em que é devido lIa emphyteuse.

"

rg. ex Alv. 20 ag. 1'774, .' 2.

Art. 668. - Protegem a emphyteuse e a subempbyteuse
a) as acções 'eaes de reivindicação, confessoria e nega·

toria ;
b) os interdicws .possessorios ;
c) as acções pessoaes para' a cobrança do fôro e la11demio

e para a decretação do commisso e consequente despejo.

Vide arts. 481, 648 e 660.

~ U nico. O senhorio tem· privilegio nos frnetos pendentes
de predio rustico para ser pago do fôrc.

D. 917 de 18go, art. 70, n. II a). - D. 3084 de 18g8, P. III, ar.t.
654 n. II a).

Art. 669. - Em fal~a de disposição expressa, a emphyteuse
reg:ular-se-ha pelo direito romano como si fôra o patrio.

Ore1, 4, 3g, 2 in f. - C. Rep. art. 72 § 3.

Disposição especial ao regim~n Torrens.

Art. 670. - Tratando-se de immovel sob o reglmen
Torrms, nenhum acto constitutivo de onus real de uso
e gozo na cousa alheia produzirá effeito antes fle registrado
deviqamente. .

D. +5. B ele 18go, art. 39. - D. g55 A de 18g0, art. 83.
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CAPITULO VIII.

Dos direitos reaes accessorios ás obrigações.

SECÇAO r.

Do penhor em geral.

,

Art. 671. Pódem ser dados em penhor bens moveis e
semoventes, alienaveis, existentes e futuros ou incertos.

Ord. 4. 56. pr. - L. 2687 de 1875. art. I § g. - L. 3272 de
1885, art. la. - D. 16g A de 18go, art. 2 II. - D. 370 de 18go,
arts. 362 e 364'

Unico. O titulo de propriedade immovel matriculada
sob o regimen Torrells é tambem susceptivel de penhor,
que se constitue p.ela tradição do dito titulo ao credor
pignoraticio, obstando eUe, emquanto durar, a alienação e
a hypotheca.

D. g55 A de 18go, al't. 82.

Art. 672. - Têm capacidade para constituir penhor
todas as pessoas que estão na livre administração de seus
bens.

ex D. 9738 de 1887. art. 34,

§ Unico. O devedor commerciante em moratoria não po
derá dar bens em penhor sem autorisação da commissão
fiscal.

D. 917 ele 1890. art. 117.

Apt. 673. - Si for nuUa a obrigação principal a que
o penhor serve de garantia, tambem será nuUo esse contracto
accessorio.

Ord. 4. 4 • 1.

Art. 674. - A tradição, ainda que pelo constituto pos
se~sorio, é necessaria á constituição do penhor.
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Orei. ~, 56, pr. - Cad. om. art. 274. - L. 2687 de 1875, aJt.
1 § 9. - D. 370 ele 1890, arl. 362.

Art. 675. - A constituição do penhor está sujeita a for
malidades especiaes sómente nos casos em que a lei as
determina.

od. Com. art. 272. - D. 9370 de 18RS. art. 72. - D. 434 de
1891. art. 37, - D. 2502 de 1897 art. 3.

~ Unico. Sendú feito
valer c.ontra terceiros
tica ou legal.

L. 79 de 1892, art.. 3.

por instrumento particular, para
necessano que a data seja authen-

Art. 676. - A transfere'l1cia de apolices da divida publica
federal por penhor será feita á vista de proposta assignada
pelo' mutuante e pelo Iuutuario e o assentamento que se
abrir em nome do primeiro terá a nota -.cauciollada-, que
só podel'á ser annullada a pedido d'e ambos os interessados.

D. 9370 de 1885. art. 72.

Art. 677. - O penhor de acções nominativas de soci
edades anonymas e em commandita se constitue por simples
averbação nos te~mos de inscripção e de transferencias ; o
das transferiveis por endosso e o das acções ao portador
pela entrega do titulo ao credor e por papel assignado
pelo devedor, ao qual o credor dará a respectiva cautela.

D. 43+ de 1891, art. 37,

§ r. E' prohibido ás sociedades anonymas aceitar em pe
nhor as proprias acções.

D. 434 cito ari. 39.

§ 2. A constituição do penhor não inhibe o accionista de
exercer os direitos da acção, taes como o de receber divi
dendos, tomar parte e votar nas assembleas geraes.

D. 434- cito art. 38.

Art. 678. - O endosso de warra1fts representa a posse
do titulo de penhor.

. I. o primeiro endosso levem ser declaradas a lro

portancia da divida, a taxa dos juros e a data do venCI
mento e transcriptas no conhecimento de deposito e no
livro de talão. A transcripção será assignada pelo endossado.
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§ 2. O portador de wa1'1'ant não fica sujeito ás excepções
que podessem ser oppostas ao cedente.

D. 2502 de 1897, art. 3.

Apt. 679. - O credor, que recebe de seu devedor alguma
cousa em penhor, fica por esse facto considel'ado verdadeiro
depositario,

Cod. Com, art. 276. - Cod. Pen, art. 331 n. 2.

§ Unico. O credor deverá praticar todos os actos asse
curatorios dos titulos e direitos que constituem o penhor.

Cod. Com. art. 277·

Apt. 680. - Os bens especialmente dados em garantia de
emprestimo por via de obrigações ao portador ou debel1tures
ficão fóra do commercio.

L. 177 A de 18g3. art. I § 2.

Art. 681. - E' nulla a clausula de ficar o credor com
o penhor para pagamento da divida. sem avaliação alguma
ou sendo feita a avaliação pelo mesmo credor.

Ord. 4. 56, pr. e 1. - D. 370 de 18go, art. 377 § 2. - D. 3084 de
18g&, P. III, art. 407.

§ I. E' porém, licito .ajustar
a) que o credor possa vender o penhor si a divida não

fõr paga no vencimento;
b) que fique o credor com o penhor pelo seu justo preço.
§ 2. Vencida a divida, o penhor será avaliado por dous

peritos escolhidos por ambas as partes, applicando-se então
ao pagamento pelo preço dã avaliação.

§ 3. Depois do vencimento da divida, sendo o penhor de
grande preço e a livida pequena ou não querendo o credor
receber o p?-gamento, o devedor poderá imp.edir judicialmente
a venda do penhor, offerecendo,se logo a pagar.

§ 4, Si, não obstante a intimação judicial, o credor fizer
'vender o penhor, será pela autoridade judicial competente
tudo reposto no estado primitivo.

Ord. 3, 78, 7, - Orel. 4, 56, l]'. - Cod. Com. ar't .. 275. - D.
30 4 ele 18g8, P. III, arts. 407 e 40 .

Art. 682.' - Não se podem dar em penhor cousas a
lheias. Ao dono fica sah o o direito de reivindi aI-as da mão
do credor ele má fé, que as recebeu como proprias do
devedor. e ainda do de boa fé, no caso de perda ou furto.
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Arg-. ex D. 9738 le 1 87, art. 39· - D. 917 de 18go, art. 27 § 3.

§ Unico. Tratando-se de titulos ao portador· perdidos,
furtados, roubados ou extorquidos ou obtidos por falsidade,
estel1ionato ou outras fraudes, sómente serão reivindicaveis
da mão do credor, que os recebeu em penhor, si conhecia
a origem viciosa da posse do devedor.

D. 917 de 18go, art. 68 f).

Art. 683. - Extingue-se o penhor
a) pelo pagamento integral da divida;
b) pela perda ou destruição da cousa empenhada, salvo

a subrogação do preço do seguro;
c) pela renuncia do credor;
d) pela resolução do dominio daquel1e que constitue o

penhor;
e) pela confusão;
f) por sentença passada em julgado, annullando ou res

cindindo o penhor.

D. 370 de 18go, art. 373. - Arg. ex D. cito art. 226, "" 7c8.
- Ord. 4, 48, r.

Art. 684. - No caso de fal1encia do devedor correrão os
juros da divida pignoraticia até onde chegar o producto dos
bens empenhados, os quaes serão remidos em beneficio da
massa ou vendidos ~m leilão, devendo o credor exhibil-os
para esse fim.

D. 917 de 18gD" ~uts. 24 e 70, D. II s 2.

§ Unico. A preferencia do credor pignoraticio é restricta
aos bens empenhados, assistindo-lhe o direito de pagar-se
precipuamente com o producto da venda respectiva.

D. 917 de 18go, art. 70, n. II § 3.

Art. 685. - As caS-:lS de penhores e os montes de soe-
corro regulão-se por disposições de lei especial.

L. 1083 de 1860 a.rt. 2 § 23. - D.2692 de 1860. - D. 5594 de
1874-' - D. 164 d 18go art. 1 s 2. - D. 434 ele 18g1, ar!. 46

D. 3. - D. 9738 de 1887, arts. 25 e sego

AJ't. 686. - Os montes de soccorro, sob garantia da
União, só receberão em penhor objectos de ouro, prata.
perolas e pedras preciosas, isto é, diamantes, rubis esme·
raldas e saphiras.
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~ I. Realisado o contracto, o mutuario receberá um
conhecimento ou cautela numerada, contendo a descripção
do objecto empenhado, o valor arbitrado, a importancia e
o prazo do empresbmo, a taxa do premio e a data.

.' 2. Esta cautela será, á vontade do mutuario, nomina
tiva ou ao portador, rnas esta só será concedida si o pre
tendente merecer confiança ou fôr apresentado por pessoa
idonea.

.' 3. A cautela nominativa é
completo ou incompleto, sendo a
sante reconhecida por tabellião.

~ 4. Si a cautela lJominativa extraviar-se, o mutuario
dará immediatamente aviso ao estabelecimento. Si, passa
dos IS dias, a contar do aviso, não apparecer a cautela
nem houver motivo para se duvidar da realidade da perda,
será dada segunda via mas não será permittida a' retirada
do penhor antes do terplo do contracto, sem que o mutuario
preste fiança, salvo deliberação especial elo Conselho.

§ 5. Acontecendo que o penhor se extravie no estabele
cimento, o mutuari.o será indemnisado.

6. Si o objecto dado em penhor tiver soffrido avaria,
terá seu proprietario direito de o abandonar pelo preço
arbitrado; caso prefira resgataI o, receberá como indemni
saçào a importancia da qifferença entre aquelle preço e o
que a juizo de dous peritos se dér ao objecto deteriorado.
~ 7. Os objectos empenhados, vencido o prazo e não

resgatados, serão \'endidos em leilão para Q pagamento
da divida. O saldo ficará á disposição do mutuaria por
espaço ele 5 annos, a contar da data do leilão, findo o
qual prescreverá em favor do monte de soccorro.

.. 8. Os objectos dados em penhor podem ser reivind.i
cados, quando hajão sido empenl1ados por quem não tenha
direito para o fazer. .

D. 9738 ele 18871 arts. 26, 32. 35, 36, 37, 38, 39 e .Ir).
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SECÇÃG II.

Do pen'hor agrícola.

Art. 687. - Podem ser objecto d0 penhor agricola
a) machinas e instrumentos aratorios;
b) animaes de qualquer especie e outros objectos ligados

ao serviço de uma situação rural, ainda como immoveis por
destino;

c) [ructos colhidos no anno, ou· no anno anterior;
d) fructos armazenados, em ser, ou beneficiados e acon-

dicionados para se venderem;
e) fructos pendentes pelas raizes, ou pelos ramos;
f) colheita futura de certo e determinado 'anuo;
g) lenha cortada oumadeirá das mattas, preparadas para

o oárte;
h) capitaes agricolas em via de producção;
i) outros q uaesquer accessorios da cu1tura não compre

hendidos em escripfura de hypotheca, ou separados della,
depois de comprehendidos, com assentimento do credor
hypothecario.

D. 370 ele I 90, art. 362.

Art. 688. - Depende do consentimento expresso do pr?
prietario, para ter valid?de, o contracto de pen hor agn
cola, que fôr onstitllido pelos arrendatarios, colonos e
quaesquer outras pessoas obrigadas a prestações.

D. 370 cito art. 363.

Art. 689. - O penhor agricola poderá estipular-se' a
prazo de í.lm a tres anf!os, mediante escripto particular;
com declaração de sua data e assignatura do mutuaria,
reconhe'cida por official publico; pena de nullidade.

Poderá tambem ser feito por 10 a IS annos sobre arbi
tramento ela m' dia da .producção annual, recebendo o
mutuaria antecipadamente a importancia do emprestimo
correspondente a um anno, e perdendo este direito quando
falte ao pagamento do aono -encido.
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. r. E' da substancia do contracto de penhor a declara
ção da importancia da divida.

§ 2. As cessões e su brogações ne divida pignoraticia
poderão consummar-se por simples transferencias ou tras
passas no respectivo tihllo, sem que clahi resulte a res
ponsabilidade solidaria do cedente.

§ 3. O cessionario ou subrógado exercerá contra o deve
dor os mesmos direitos, que competem ao cedente ou
sllbrogante, cl pois de competentemente averbada a cessão
ou sllbrbgação.

D. 370 cit. al'l. 3ú-\.

Art. 690. - O objecto constituido em penhor agricola
ficará em poder do mutuario, que o possuirá sob a sua
responsabilidade pessoal, como depositario, em nome do
credor, e para todos os effeitos legaes; não sendo licito
ao mesmo mutuario distrahil-o ou delle dispôr por qualquer
modo, e tendo que responder por acção de deposito, si o
'credor preferir usar della.

D. 370 .it. art. 365.

Art. 691. - O deved0r não fica inhibido de fazer no\'o
penhor, quando o valor dos b ns exceder o debito ante
rior; mas. neste caso, effectuado o pagamento de qualquer
das diYidas, permanecerão os bens empenhados pelas res
tantes em sua totalidade.

D. 370 cito art. 366.

Art. 692. - O dominio superveniente revalida os pe
nhores constituídos em boa r~ por aquelles que com justo
titulo possuião os bens, que sêrvirão de 1:?ase ao contracto.

b. 370 cito arl. 367,

Art. 693. - Comprehende o contracto de penhe>r, além
dos bens nelle especifi.cados,

r. o valor do segl11'O, que, no caso de sinistro, de\;er o
segurador ao segurado;

2. a indemnisação, por que fôr respol1savel aquelle que
tiver sido causa da perda ou deterioração dos bens empe
nhados;

3. o preço de d sapropriação, nos casos de necessidade
ou utilidade publica.
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D. 370 cito art. 368.

.Art. 694. - O penhor agricola, por quantia superior a
5:000 000, para produzir os seus effeitos contra terceiros,
depende essencialmente de sua transcripção no registro
geral, observando-se tudo quanto se acha estabelecido pàra
a transcripçào dos aTIUS reaes .

. r. As cessões e subrogações do penhor dessa quantia
serào averbadas no registro geral, para valer contra ter
ceIros.

. 2. A transcripção far-se-ha no registro da circumscri
pção onde existirem os bens, que servirem de base ao con
tracto; e só ahi serão tam bem realisadas as averbações
das cessões e subrogações, bem como o respectivo cancel
lamento.

3. A transcripção renovar-se-ha no fim de dous annos,
contados da data della; pená de perda do privilegio do
credor pignoraticio.

D. 370 cito arts. 369 ( 370 ;s uno

Art. 695. - Dispensa-se a transcripção no registro hypo
thecario do penhor abricola até á quantia de 5:000.• 000;

registrando-se, nesse caso, o contracto em livro especial,
destinado a esse serviço, no· cartorio do juizo competente
da situação do objecto penhorado, livro aberto, ru bricaclo
e encerrado devidamente. Este livro conterá 300 'folhas e
será conforme o modelo oHicial.

D. 370 eil. art. 370.

Art. 696. - a transcripção do penhor agricola é es
sencial, sob pena de nullidaçie, a declaração do objecto. a
qual deverá ser escripturada na 5" columna, conforme o
modelo.

D: 544 de 18go, art. 6.

U nico. São radicalmente nullas as transcripções que não
contiverem os requisitos exigidos com relação aos demais
OTIUS reaes.

D. 370 cito arts. 246 e 253.

Art. 697. - As indemnisações devidas pelas companhias
de seguro contra incendio, geada, saraiva, peste de gadO
e outros riscos, bem como as que ainda restem aos ad
quirentes de objectos empenhados, attribuem-se de pleno
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direito, sem embargo de qualquer cessão. aos credores
privilegiados, na ordem das preferencias respectivas.

São, porém, validos os pagamentos feitos de boa fé antes
da opposição ou declaração desses credores.

D. 370 cito art. 371.

Art. 698. - Serão punidos com as penas do art. 338 do Codi
go Penal a alienação e quaesquer desvios dos objectos dados
em penhor agricola sem consentimento do credor. e, em geral,
todos os actos praticados em fraude da garantia pignoraticia.

§ L Estas penas não abrangem os mutuarios, que fizerem
alienação, subrogando o penhor, mas alcanção os que, de
má fé, desampararem a cultura, e os que empregarem o
emprestimo em uso estranho ao fim do penhor agricola.

§ 2. Nos casos exemplificados neste artigo ter-se-ha como
rescindido o contracto, ficando o devedor pignoraticio
obrigado para logo ao pagamento, e cabendo contra elle
ao credor acção de indemnisação.

D. 370 cito art. 372. - Cad. Peno art. 338 n. 4
\

Art. 699. - Extingue-se o penhor
L pela extincção da o~rigação principal;
2. pela destruição ela cousa empenha<1á, salva a hypothese

da subrogação do preço seguro;
3. pela renuncia do credor;
4. pela sentença, passada em julgado, annullando ou res

cindindo o contracto.
§ I. A extincção do penhor só começa a produzir effeito

depois do cancellamento do registro, ao qual se procederá
por meio de uma certidão escripta na columna das aver-'
bações elo livro respectivo, designando, com declaração do
mesmo cancellamento, datada e assignada pelo oflicial do re
gistro, a razão e o titulo em virtude dos quaes este se effectuar.

2. ão é necessario o cancellamento da transcripção.
quando o penhor não exceder á importancia de 5:000$000.

D. 370. cito art. 373.

Art. 700. - Si a divida não fôr pag~ no vencimento,
caberá ao credor pignoraticio, além de outr'os, o direito de
chamar o devedor ao juizo competente por mandado judi
cial, onde se declare a data, a hora e o lugar da venda.
para pagamento, dentro em dez dias, pena de, não o fazendo
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nesse prazo, proceder-se a tres praças, com intervallo de
cinco dias de uma a outra, adjudicando-se ao credor, em
falta de licitantes, o objecto penhorado.

D. 370 cil. art. 378.

§ Unico. E' nulla de pleno direito qualque.r clausula que
autorise o credor a se assenhorear do penhor sem as
l'ormalidades legaes.

D. 370 cito art. 377 § 2.

Art. 701. - A excussão do penbor agricola é equiparada
a de credito hypothecario quanto á acção executiva, ao
seque:;tro, penhora, deposito, arrematação, adjudicação e
remissão, embargos, nullidades, concurso de preferencia e
recursos.

D. 370 it. arl. 37~.

SECÇ O III.

Da retenção.

Art. 702. - O direi to de retenção se exerce nos casos
expressos em lei.

Ord. {. 54, 1. 2. - Ord. 4. 95, I - 55. 341 de 23 jul. 18n.
- od. ·om..art5. 96. 108, II7, 156, 189, 198, 215, 216, 228 e 63i.
- D. 3084 de 1898, P. III, art. 617. - D. 917, art. 70, n. II.
b" c). j), 1,).

§ I. O credor com direito de retenção é equiparado ao
pignoraticio.

D. 917 cl I 90. art. 70 n. II, § 2 e art. 27 ::; 4, •

§ 2. No caso de fallencia os juros· da divida, em garantia
da qual o credor exercer o direito de retenção, continuarão
a correr até onde chegar o producto dos bens retidos.

D. 917 de 1890, arl5. 24, 27 ~ 4 e 70 n. II § 2.

3. O direito de retenção não póde ser exercido de
modo contrario ás instrucções do devedor nem. contra
disposição da lei ou e tipulação sobre o uso deteni1inado
da cousa.
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D. 917 de 18go, art. 27 s 2. - ad. Peno arl. 331 n. 2.

Art. 703. - Si O devedor entregar como propria ao
credor cousa pertencente a terceiro, o direito de retenção
poderá ser opposto ao terceiro, provada a boa fé do cre
dor, salvo a reivindicaçãp no caso de perda ou furto.

D. 017 ele 18go, ar'L 27 § 3.

Art. 704. ~ Têm direito de retenção
a) os operarios, artistas, empreiteiros sobre os objectos

que fabricarem ou concertarem e dos quaes estiverem de
posse, p;J,ra pagamento de seus salarios, fornecimentos de
materiaes e mais vantagens estipuladas;

b) os hoteleiros pelas despezas de hotel sobre os ob
jectos do devedor que ahi estiverem;

c) o locatario elllquanto durar a locação, pagando o
aluguel ou renda nos prazos conv ncionados, salvos os
casos expressos em lei ;

d) o locatario, findo o tempo da locação, por motivo
de despezas ou uemfeitorias necessarias e uteis que tenha
feito, até que seja pago elo v,alor dellas ;

e) o commodatario si com' a cousa emprestada fez des
pezas necessarias ou uteis, até que seja indemnisado ;

f) o comprador que tiver feito bemfeitorias na cousa
vendida que augmentem o seu valor ao tempo da evicção,
si esta se vencer;

g) o vendedor, no caso de evicção, sobre a parte do
preço relativa á depreciação causada pelo comprador e da
qual auferira proveito;

h) o conjuge sobrevivente sobre os bens emphytel.lticos
por aforamento vitalicio, si não tiver sido nomeado, até
lhe ser paga sua parte na valia dos bens ou do preço da
compra ou bem feitorias si for~o comprados ou bemfeitori
sados na constancia do casamento ou até .ser-lhe paga a
divida, si taes bens lhe estavão bypothecados, ou at' ser
determinado por direito não lhe pertencer a posse;

i) o co-herdeiro para, no caso de trazer á collação os
proprios bens, em que fez bemfeitorias, ser pago do res
pectivo valor;

j) o mandatario, o commissario, os trapicheiros, os con
ductores de generos, os commissarios de transporte e os
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capitães de navIOS nos casos indicados na legislação corn
mercial.

a). D. gr7 de r8go, art. 70 n. II b).
b). D. 9r7 cito art. 70 n. II j).
cl. Ord. 4, 54, 2. - Cad. Com. art. 228.
d). Ord. 4, 23 e 24, - Oi·d. 4, .54; r e 3. - Ass. n. 34r de 23
ju1. r8II. .

e). Ord. 4, 54, r.
f). D. 737 de 1850, art. 585. od. Com. art. 216. - D. 3084
de r8g8, P. III, art. 6r7'
g). D. 737 cito art. 5SS. - Cad. Com. art. 2r5. - D. 3084 cito
art. cito
h). Ord. 4, 36, 2. - Ord. 4, g5, r. - Ord, 4, 97, 24, - T. de
Fr'. C. arts. II4, 155 e r56 (notas).
i). Ord. 4, 97, 13.
j). Cad. Com. arts. 156, r89, g6, II7 e 632.

Art. 705. - Ao vendedor de immovel matriculado sob
o regimen Torrens é negado o direito de retenção pelo
facto de não pagamento do preço.

D. 45r B ele r8go, art. 3r. - D. g55 A de r8go,: arfo 74.

SEC 1\.0 IV.

Da antichrése.

Art. 706. - Si o devedor entrega um immovel ao cre
dor, transferindo-lhe o direito de perceber os fructos e ren·
dimentos para que por elles se pague do princioal e dos
juros, constitue a antichrése, onus real. .

Orel. 4, 67. 4. - L. 24 out. r832, art. r. - D. r69 A ele 18go,
arlS. 6, 19 § 3, 4, 5 e 6. - D. 370 de 1890, art. 238 ~ 5, arts.
34·1 § 2 a 344. - D. 917 ele 18go, arts. 1 e), 24 e 70 c). - D.
544 ele 18go, art. 4 § uno - D. 45r B de 18go, art. 33 §§ 2 C 3.
- L. 177 A ele ]8g3, 'art. 1 § 2.

~ Unico. O devedor commerciante em moratoria não poderá
sem autorisação da commissão'fiscal constituir antichrése.

D. 917 de 18go, art. II7.

Art. 707. - convenção por si só não basta para transferir
O direito antichrético ao credor; é mister a tradição do
immovel ou immissão na p0sse.
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Orei. +. 67. +. - D. 370 ele 18go, art. 341 ~ 2.

Art. 708. - O credor antichresista tem o direito de
retenção emquanto a divida não fôr paga.

D. 917 ele 18go, art. 70 n. II c) e ::; 2.

~ Unico. Immittido na posse, fica por esse facto consi
derado verdadeiro depositario e deve dar contas de sua
administração.

Arg. ex D. 917 ele 18go, art. 68 b). - Ord. +, 67, 4, - Ord. 4, 56
pr. - Cad. Com. art. 276. - arg. ex D. 370 de 18go art. 341 n. 2.

Art. 709. - Para valer contra terceiros, quando consti
tuida por acto entre vivos, a antichrése carece de trans
cripção no registro e só começará a valer desde a data
desta.

D. 370 de 18go, arl. 241.

j Unico. Quando resulta de conversão de sequestro judi
cial independe de transcripção.

Arg. ex D. 370 de 18go, art. 237'

Art, 710. - Depois ele transcripta prevalece contra as
alienações e hypothecas posteriores á data da transcripção
e passa com o immovel para o dominio do adquirente ou
successor.

D. 169 \. de 1890" art. 6 §~ 2 e . - D. 370 de 1890, arts. 240 e
241 . - L. 1-77 A de 1893, art. 1 § 2.

Art. 711. - A antichrése de immovel, matriculado sob o
regimen TOrre1if,S, resolve o arrendamento quando nella se
converte a requerimento do credor hypothecario exequente
o sequestro judicIal.

D. 451 B de 18go, arl. 33 § 3. - D. g55 A ele 1.89°, art. 76 § 3.

Art, 712. - Não havendo juros estipulados ou decor
rentes da móra, os fructos ou rendimentos serão imputados
no capi~al.

Arg. ex L. 2+ out. 1/l32, - ex Cad. Com. arts. 238, 251 e +33 n. V.

Art. 713. - E' licito estipular que todos os fructos e
rendimentos sejào percebidos á conta sómente de juros,
compensado assim o uso do dinheiro com o uso do immovel.

e. - L. 2+ Out. J 832. art. 1.

Art. 714. - Sendo o credor hypothecario sociedade de
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credito real e não lhe convindo a . excussão do immovel,
poderá r quer r ao juiz competente o sequestro e sua con
versão em anLchrése para, immittida na posse, admínistral-o
por si ou por outrem até ao pagamento da annuidade que
tGlrDOU exigivel toda a divida, juros della e despezas da
administração.

D. 370 de 18go, arts. 33g, 340 e 341 s 2.

~ I. Esta antichrése não prejudica a hypotheca da qual
define e prevalece sórnente pelo tem po necessario para
pôr em dia o serviço dos juros e da amortisação da divida.

lu:g. ex D. 370 de 1890, art. 342.

~ 2. Verificada a antichrése, não poderá o devedor anti
chrético ser executado por nenhum outro credor, qualquer
que seja a natureza do seu titulo. .

~ 3. Nenhum embargo, sequestro ou qualquer a'cçào ou
execução pendente impedirá as sociedades ele credito real
de immittir-se na posse dos bens hypothecados por meio
da antichrése pelo tempo e para os effeitos do g 1.

~ 4. A anticbrése devidamente julgada' não póde ser in
validada sinão por sentença obtida em acção competente
pelo devedor hypothecario. .

§ 5. Mesmo depois de iniciada a acção ou execução e
a qualquer tempo, poderá a sociedade de credito real
optar pela antichrése dos bens hypothecaclos.

D. 1 9 A ele 1890, ad. 19. - D. 370 de 1890. arts. 3+2 a 344, 
D. 308+ ele 1898, P. III, art. 6+8.

§ 6. A fallencia e a insolvabilidade do devedor constituem
mbaraço legal á conversão do sequestro em antichrése e

resolvem-n'a, quando verificada.

D. 169 A ele 18go art. IS. - D. 917 de 1890, arts. 23 2+ e 70 n. II § 2.

Art. 715. - No caso de fallencia do deved01' por anti·
cbrésc, os juros continu rão a correr até onde chegar o pro
d ucto dos bens dados em antichrése.

D. 917 ele 18 o art. 24'
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SECÇAO V.

Da hypotheca.

Disposições geraes.

Art. 716. - Não ha outras hypothecas sinão
a) a legal;
I) a convencional;
c) a judicial.

Unico. A legal comprehende
a) a das mulheres casadas;
b) a dos menores e, interdictos ;
c) a da Fazenda Federal, Estadoal ou Municipal;
d) a dos offendidos;
e) a dos co-herdeiros.

D. 16g de 19 jan. 18go, al·ts. 1 e 3. - D. 370 de 2 maio 18go.
art. 107· - C. Rej). art. 72 §§ 3 e 7.

Art. 717. - A hypotheca legal compete
1. á mulher casada sobre os immoveis do marido
a) pelo dote;
b) pelo contracto ante-nupcial exclusivo de communhão;
c) pelos bens' provenientes de herança, legado, ou doação,

que lhe aconteção na constancia do matrimonio, si lhe
[orem deixados com a clausula ele não serem éommunicados ;

2. aos menores e interelictos sobre os immoveis do tutor
ou curador;

3. aos filhos menores sobre os imJDoveis do pae ou mãe,
que administra os bens dos mesmos filhos;

4· aos filhos menores ele anterior matrimonio sobre os im
moveis do pae ou mãe, que passa a outras nupcias, tendo
herdado bens de algum filho daquelle matrimonio;

5. á Fazenda publica Federal, á de cada Estado e á Mu
nicipal sohre os inímoveis dos seus thesoureiros, collectores,
administradores, exactores, prepostos, rendeiros, contracta
dores e fiadores',
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6. á União, aos Estados e aos oEfendidos ou seus her
deiros, sobre os immoveis do criminoso;

7. aos co-herdeiros para garantia do seu quinhão ou toro
na da partilha. sobre o immovel da herança adjudicada ao
herdeiro reponente.

D. 16g A ad. 3 ~ I a 5! 7 e 8. - C. Rep. art. 72 ~ 3. - D.
370 cit. aJ;t. 107 :? r.

Art. 718. - Os menores e interdictos estrangeiros sem
residencia no territorio da Republica não têm hypotheca
legal nos immoveis que os tutores ou curadores nelle pos-
suirem, salvo o disposto em tratado. '

ex C. Rep. art. 72, pr. - ex D. 16g A cit. art. + § 4.

Art. 719. - O casamento entre estrangeiros celebrado fóra
do territorio da Republica não produz hypotheca legal
sobre os bens nelle situados.

Arg. -x '. Rep. art. 72, pr. - Arg·. ex D. 16g A cito art. 4 § 4.

Art. 720. - A hypotheca judiciaria não importa prefe
rencia. mas consiste sámente no direito que tem o exe·
quente de proseguir na execução da sentença cQntra os
adquirentes dos bens do devedor condemnaelo.

D. 16g A cit. art. 3 . II. - D. 370 cito art. 108. - D. 3084 e
18g8, P. III, arts. 88 e 495.

Art. 721. - A hypotheca rege-se pela lei
a obrigação principal seja commercial e
algum ou todos' 05 credores.

D. 16g. cit. art. 2. - D. 370 cito art. II r.

AI't. 722. - Todas as hypothecas são especiaes ou es
pecialisadas.

Unico. Sómente podem recahir sobre immoveis especifi
cados e existentes ao tempo do contracto, indicados os cara
cteristicos e a situação.

D. 37 cit. arts. 1q e lIS.

Art. 723. - A especialisação consiste
a) na determinação do valor da responsabilidade;
b) na de igna ,ão dos immoveis elos responsaveis que ficào

especialmente hypothecaclos .
.' U nico. Considerão-se especialisadas
a) a hypotheca do co-herdeiro .
b) a hypotheca judicial.
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D.370 cíLartS. 117 e uS.

Art. 724. - As hypothecas legaes ou convencionaes só
mente se regulão pela prioridade ou seja entre si mesmas
ou concorrendo as convencionaes com as legaes.

§ Unico. A ptioridade em todos os casos se determina
exclusivamente pela inscripção.

D. 169 A cito art. 2 5'. 9. - D. 370 cit. arts. II2 e rr3.

Art. 725. - A hypotheca convencional é sempre especial e
deve determinar ou estimar a quantia. a que serve de garantia.

D. 169 A cito art. '4. - D. 370 cito art. II5 .

.. L A obrigação principal póde já existir ao tempo da
constituição da nypotheca, começar a existir conjuncta
mente e ser a termo, condicional ou futura.

(Conta corrente. dote promettido, etc).

::l 2. Sendo o credito indeterminado, deverá ser fixado o
valor estimativo por ajuste expresso do credor e do devedor.

D. 169 A cito art. 4 § 5.

§ 3. Quando em gar~ntia de arre~damento.' ~1ão .valerá (.ru-.e
sem. declarar-se a qu~ntIa representatlva da mdeml1lsação <~.aM:

devIda ao arrendatano no caso de não ser o .arrenda- II).)~
menta respeitado por motivo de venda do immovel. e~

Ord. 4. 9, pr. - D. 169 A cito art. 4 pr. - T. de FI. C. art. {J;~~
653 :j 3 (nota).' /;,M-. ~/'

Art. 726. - Sámente póde hypothecar quem póde alhear. 177'. / r.;ff
.§ r. Enb-e as pessoas que podem hypothecar compre-

hendem~se os menores e interdictos, mediante autorisação
judicial, sendo orespectivo aIvará transcripto na escriptura,
sob pena de nullidade da hypotheca.

:'I :2. O menor casado ou emancipado com supplemento
de idade sámente poderá hypothecar nos' mesmos casos e
'ob as mesmas condições em que póde alienar.
~ 3. Depende de outorga da mulher, qualquer que seja

~ :egimen de bens no casamento, a hypotheca convencional
Jelta pelo marido.

s -t. As mulheres casadas e os menores commerciantes
poderão contrahir hypothecas nos termos da legislação
commercial. Todavia, a faculdaJe conferida á mulher casada
para hypothecar os bens dotaes. é restricta á que, antes do
casamento, já era commerciante.
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D. 169 A cito art. 2, ::;§ 4 e 5. - D. 370 cito artsi lIg e 120. - D. 181 de
1890, al'l. 60. - OreI. 4' +8 pr. - Orel. 3, 47, pr. - L. 79 de
1892, art. I. - Alv. I jun. 1787, cap. 16.

Art. 727. - Af? sociedades anonymas que cootrahirem
emprestimos por via ele obrigações ao portador, poderão
abonaI-os especialmente com hypothecas, ficand·) fóra cio
commercio nesse caso, e só liel1e, os bens. especificados
em garantia.

L. ,177 A ele 1893, art. I § 2.

Art. 728. - O dominio superveniente revalida desd~ a
inscripção as hypothecas contrabidas em boa fé pelas pessoç.s,
que, com justo titulo, possuião os immoveis hYPQ.tbecados.

D. 370 cito art. 121.

Art. 729. - O fiador e qualquer terceiro podem bypo
thecar seus bens em garantia de obrigações alheias.

D. 370 cit. art. 122.

Art. 730. - Si o immovel ou illllllovei , legal ou conven·
cio.nalmente bypothecados, perecerem ou soffrerem deteriora·
ção que os tome insufticientes para segurança da divida,
póde O credor logo demanda}-'a, si '0 devedor recusar o
reforço da hypotheca.

D. 370 cito art. 123.

Art. 731. - Quando o pagamento a que está sUjeIta a
hypotheca fôr ajustado por prestações e o devedor deixar
de satisfazer alguma dellas, todas se reputarão vencidas.

U nico. Fica entendido que nesse vencimento não se
comprehendem os juros correspondentes ao tempo ailloa
não decorrido.

D. 370, arts. 125 e 126.

Art. 732. - ~o caso de fallencia do devedor por hypo
theca, continuarão a correr os juros estipulados até onde
chegar o producto dos bens dados em hypotheca, não e
attendendo, porém, ás clausulas penaes.

D. 917 de 18go, art. 23 § 3, e art. 24,

Art. 733. - São nullas as hypothecas convencionaes
celebradas, para garan tia de di vidas contrahidas aptes da
data das escripturas de' hypotheca, dentro do termo legal
da fallencia.

I. São validas, porém, as celebradas para garantia de divi
da contrahida no mesmo acto, ainda que dentro desse terDlO.
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§ 2. São nullas inscri pções req ueridas após a decretação
do sequestro ou a declaração da fallencia.

D. 370 cito arts. 127 12 e 129. - D. 917 de 1890, aTt. 29 C), f).

Art. 734. - Salvos os casos de fallencia e, insolvabi
lidade do devedor, . os immoveis hypothecados nunca
poderão ser executados por outro credor que não seja
bypothecario, pena de núllidade.

D. 169 A cil. art. IS.

8 J. Em quae quer execuções promovidas por credores
clJil"ograpl1al"ios contra o devedor commum poderá o cre
dor hypothecario defender, por via de embargos, os seus
direitos e privilegios para o fim de obstar a venda do
immovel ou immoveis hypothecados.

D. 169 A cito art. 16. - L. 3272 de 1885 ad. 6. - D. 3084 de 1898,
P. II', art. 126.

. 2. Ao credor hypothecario, gue não impede a execução,
fica salvo o direito de haver dos credores que bajão re
cebido o preço da arrematação a parte precipua' que lhe
devia tocar como bypotbecario.

Ord. 4, 6, !::.

Art. 735. - Considerã9·se terceiros com relação á hy
potheca todos os que não forem partes no. contracto ou
seus herdeiros..

D. 370 cito arl. 6.1.

Da constituição da hypotheca.

Art. 736. - A hypotheca convencional não se póde con
stituir sinão por escriptura publica, pena de nullidade.

D. 370 it. arl. r30. - R. C. C. E. 26 out.· 1867' - . F. 373 de 1867,

Art. 737. - E' da ubstancia das escripturas de hypotheca,
para que validas sejão, além dos démais requisitos exigidos
pela lei,

a) declaração expressa, que nellas se fará por parte do
mutuario, de estarem ou não os seus bens sujeitos a
quaesquer responsabilidades por hypothecas legaes; impor
t~ndo para o mesmo mutuario as penas do crime de estel·
lionato a inexactidão Otl falsidade. nessa declal:ação;
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b) nos contractos celebrados com as sociedades de credito
real, a declaração do valor do immovel ou immoveis hypG
cados, o qual se determinará. por accordo entre as partes.

D. 370 cito art. 130.

§ L ão se incorporarão nas escripturas de hypotheca
as certipões negativas de outras .hypothecas.

D. :}70 cito art. 20R

§ 2. Podem se incorporar nas escripturas de hypotheca
as certidões negativas de qualquer alienação do immovel
hypothecado, feita pelo devedor.

D. 370 cito ali:. 209.

Art. 738. - As outras hypotbecas serão constituidas pelo
modo seguinte, valendo contra terceiros sómente desde a
data da respectiva inscripção, .

1. pelo termo de tutela ou curatela, a hypotheca legal do
menor ou interdicto, sobre os immoveis do tutor ou cura
dor;

2. desde a morte da mãe ou do pai, e por este facto,
a hypotheca legal do menor pelos seus bens maternos ou
paternos sobre os immoveis do pae ou da mãe, nos termos
do art. 94 do decreto n. 181 de 24 de Janeiro de 1890 ;

3. pelo titulo de acquisição, e desde que este é exigivel,
a hypotheca legal do menor por seus bens adventicios sobre
os immoveis do pae ou da mãe;

4. desde o casamento, e por este facto, a hypotheca legal
dos men.ores filhos de anterior matrimonio, sobre os immo
veis do pae ou mãe, que passar a novas nupcias ;

5. pela escriptura ante-nupcial, mas desde o casamento,
a hypothec~ legal da mulher por seu d.ote sobre 'Os immo
veis do marido ;

6. pelo titulo de acquisição, e desde que este é exigivel,
a hypotheca legal da rpulher casada,' pelos bens que lhe
aconteção na constancia do matrimonio com a clausula ele
- não communhão - sobre os immoveis do marido;

7. pelo titulo de nomeação. ou pelo termo de' fiança, a
hypotheca legal da Fazenda Publica sobre os immoveis do.
seus responsaveis ou fiadores;

8. pelo facto do crime, a hypotheca legal do offendido sobre
os im010veis do criminoso;
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9. pela partilha, a hypotheca legal do co-herdeiro sobre
os immoveis adjudicados para seu pagamento;

ro. pela sentença, e desde que eIla passa em julgado, a
hypotheca judiciaria.

D. 370 cito art. 131. - C. Rep. al"t. 72 § 3.

Objecto da hypotheca.

Art. 739. - Sómente podem ser hypothecados os immo
velS que estão no comlllercio ou são alienaveis.

D. 169 A cito art. 2 ::; 4, - D. 370 cito art. U9. - L. 177
de 1893, art. 1 § 2.

Art. 740. - Pódem ser hypothecados por si sós
a) os immoveis propriamente ditos, ou os que o são por

sua natureza;
h) o dominio directo dos bens emphyteuticos ;
c) o dominio util dos mesmos bens, independentemente

de licença do senhorio, que não perde, no caso de ali
enaçào, o direito de opção;

d) os engenhos centraes, fabi-icas, usinas e officinas,
abrangendo os edificios e machinismos ;

e) as estradas 'de ferro, cOlllprehendendo todos os seus
immoveis, accessorios, material fixo e rodante.

D. 370 cito art. 133.

Art. 741. - Pódem ser objecto de hypotheca, mas jun
tamente com os immoveis a que pertencerem, os accesso
rios elos illlmoveis e os immoveis por destino.

D. 370 cito art. 134.

Art. 742. - Considerào-se accessorios dos inJmoveis
agrícolas, e só com elles se podem hypothecar, os instru
mentos de lavoura e os utensílios das fabricas respectivas,
adherentes ao solo.

D. 370 cito art. 135.

Art. 743. - Fica entendido que não
hypotheca os immoveis, assim chamados,
que se applicão, como são

r. o usufructo;

são objecto de
pelo objecto a



2. as servicJ-ães;
3. as acções de reivindicação.

D. 370 cito art. 136.

Art. 744. - O dominio resoluvel é susceptivel de hypo
theca; esta, porém, extingue-se resolvido elle ex fu.ne.

D. 370 cito arl. 226 :s S.

Art. 7"45. ~ O immovel COmmum a diversos proprietarios
nã,o póde hypothecar-se na sua totalidade, sem consenti
mento de todos; mas caua um póde hypothecar indivi
dualmente a parte, que nelle tiver, si rôr divisivel, e só a
respeito dessa parte vigorará a indivisibilidade da hypotheca.

D, 169 A cito urt. 4 § S - D. 370, ciL ad. :n9.

§ I. Tratando-se de casas, a presumpção é de indivisi
bilidade, carecendo de prova o caso de ser possivel partir,
fazendo alicerce e parede.

,
C. C. E. 22 novo 1867. - Res. 5 seL 1868. - . J. 382 de 1868.
- A. J. 73 ele 1881. - Orel. 1, 68, 37. - Orel. 4, 96, 5.

§ 2. A divisão da casa não póde ser feita por andare
para o effeito de tornar 1?ossivel a hypotheca.

Arg. ex D. 370 cito arts. 133 § 1 e 238 (Superficie). - ex D. 169 A.
cito art. 6.

Art. 746. - O devedor não fica pela hypotheca inhibido
de hypothecar de novo o immovel, cujo valor exceder (I

della, mas, neste caso, realizal1do-se o pagamento de qual
quer dac: dividas, o imlllovel permanece hypothecado ás
restant s, nào só em parte mas na sua totalidade.

D. 169 A, ciL arl. + S 7.

Da comprehensão da hypotheca.

Art. 747. - A hypoth€ca abrange:
I. o immovel com todas as suas pertenças e servidões acti

"as;
2. os accessorios hypothecados com o mesmo immovel ;
3. todas as bemfeitorias que accrescerem ao immovel, de

pois de hypothecado;
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4. todas as 'accessões nuturaes, que sobrevierem, nas
quaes se considerão induidos os fructos pendentes das
propriedades ruraes e agricolas, bem como os alugueis dos
predios;

5. o preço que, no caSo de Slnlstro, é dev·ido pelo
segurador ao segurãdo, não sendo ãpplicado ás reparações
do immovel hypotbecado;

6. a indemnisação em virtude de desapropriação por
necessidade ou utilidade publica, ou por effeito de perda
ou deterioração.

D. 3íO it. ar!. J 37,

Art. 748. - Na generica disposiç~o do artigo antece
dente se subentendem

I. os novos edificios' cons'truidos no solo hypothecado ;
2. a consolidação de um dominio com outro, quanno os

immoveis forem em phyteuticos ;
3. os terrenos adquiridos pelo devedor e incorporados

expressa ou tacitamente ao immoveI bypothecado no caso
seguinte: quando o devedor. readquire as partes de um im
movei byp othecado, mas posteriormente fraccionado por
divisã~ ou partilha.

D. 370 cito ar!. 138.

Art. ,749. - As bemfeitorias necessarias ou uteis, feitas
por terceiro de boa fé, deverão ser indemnisadas pelo
credor hyp othecario em cuja vantagem verterem.

ex Ord. 4.54, 1· - Ord. 4, 48, 7. - ex Ord. 3, 86, 5. - Dig-.
fr. 29 :s 2. L. 20, 1. - Cad. C. 5, L.3, 32.

Da especialisação.

Art. 750. - Compete ao marido requerer a especialisa
ção da hypotheca legal da mulher.

§ Unico. Si oito dias depois de constituida a hypotheca
o marido fôr omisso em requereI-a, serão competentes para
fazei-o a propria mulher, o pai, o doador ou qualquer pa
rente della.

D. 169 A cit. art. 9 :; 9. - D. 370 cito arts. 1.10 e 172.
IS
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Art. 751. - São competentes para requerer a especiali-
sação da hypotheca legal dos menores e interructos

a) os responsaveis e, sendo elles omissos,
bj o ministerio publico;
c) qualquer parente do menor ou interdicto.

D. 370 cit. arts. 140, 182 e 194.

Art. 752. - A especialisação da hypotheca legal da
Fazenda Publica deve ser requerida

ai pelos responsaveis ou seus fiadores;
b) pelo ministerio publico federal,si a hypotheca interessar

á Fazenda Federal;
c) pelo representante da Fazenda Estadoal ou Municipal,

conforme o caso.

D. 370 cito art. 1+1. - L. 221 ele 1894, arts. 123 e 125.

Art. 753. - A especialisação da hypotheca dos offendidos
pôde ser requerida por estes çm pelos responsaveis.

D. 370 cito art. 143.

Art. 754. - Solicitada él. especialisação mediante requeri
mento, onde a parte deve demonstrar e estimar o valor da
responsabilidade, e designar e estimar o immovel· ou im
moveis que hão de ficar especialmente hypothecados, o
juiz mandará logo proceder

a) ao arbitramento do valor da responsabilidade;
b) á avaliação do immovel ou immoveis designados.
§ Vnico. A dita petição será instruida com o documento,

em que se funda a estimação da responsabilidade, assim
como com a relação dos immoveis, que o responsavel pos
sua, si outros tiver, além dos indicados na petição.

D. 370 cito arts. 1+4 e 145. .

Art. 755. - O arbitramento do valor da responsabili.
dade e a avaliação dos illlmoveis designados far-se-hão
por peritos nomeados pAlo juiz, a aprazimento das partes.

§ I. Não carece de arbitramento o valor. da responsa
hilidade da hypotheca legal da mulher casada pelo seu
dote, porque esse valor consiste na estimação constante
da escriptura ante-nupcial.

2. No mesmo raso está o valor da responsabilidade
Ja hypotheca da F clzenda Publica, que será o mesmo da
fiança prestada pelos responsaveis.
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Art. 756. - O valor da responsabilidade das hypothecas
dos menores, interdictos e mulheres casadas calcular-se-ha,
tendo-se em attenção a importancia dos bens e os rendi
mentos que o responsavel ha de receber, e deve accumular
até o fim da tutela, cUl'atela ou administração.

§ Unico. No valor da responsabilidade da hypotheca
legal dos menores e interdictos não se computarão os
immoveis, mas sómente os outros bens.

D. 370 cito arts. 1+9 e ISO.

Art. 757. - O valor da responsabilidade do criminoso cal
cular-se-ha segundo as regras determinadas nos arts. 22, 23,

25 e 26 da lei de r6 de Dezembro de r830.

D. 370 cito art. ISI.

Art. 758. - Arbitrado o valor da responsabilidade, e
avaliados os immm'eis designados, o juiz ouvirá as partes,
para dizerem o que lhes convier sobre

a) o valor da responsabilidade;
b) a qualidade e sufficiencia dos immoveis designados ;
c) a avaliação dos immoveis designados.

~ r. Logo que as partes allegarem o seu direito, o juiz,
homologando ou corrigindo o arbitramento e a avaliação;
e, achando lines e sufficientes os bens designados, julgará·
a especialisação por sentença, mandando que se proceda
á inscripção da hypotheCc'l. legal (tal), pelo valor (tal), sobre
o immovel (tal) ou immoveis (taes) do responsavel (tal).

§ 2. O juiz é obrigado a especificar, na sua sentença, a
denominação, a situação e os caracteristicos dos immoveis,
que se vão inscrever.

§ 3. Si o juiz, homologando ou corrigindo o arbitramento
e a avaliação, achar, todavia, que os immoveis designados
nào sào livres, ou não são sufficientes

J
e o re&ponsavel

tiver outros immoveis, além dos designados, mandará pro
ceder á avaliação delles.

§ 4· Haverá recurso do despacho do juiz
a) Elue homologa ou corrige o arbitramento e a avaliação;
b) que julga ou não livres, ou sufficientes os immoveis.

§ 5. Não obstante o recurso proceder-se-ha á avaliação
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. 6. Feita a avaliação, e achando o JUlZ que os immoveis
são sufficientes, julgará por sentença a especialisação, man
dando proceder á inscripção da hypotheca legal (tal), pelo
valor (tal), sobre o immovel (tal) ou immoveis (taes), do
responsavel ttal) .

. D. 370 cito arls. rS2 a rS8.

Art. 759. - Si se tratar de especialisação da hypotheca
legal da mulher casada, ou de menores e interdictos, e os
immoveis designados forem insufficien tes, não tendo o
respons.avel outros além destes, o juiz julgará improcedente
a especialisação.

~ Unico. Si, porém, a especialisaçi't.o fór de àutras hypo
thecas legaes, e o immovel fór insufficiente, não tendo ores
ponsavel outros o juiz julgará 'a especialisação, reduzindo a
hypotheLa ao valor do immovel existente, salvos os privile
gias sobre os outros be'ns do devedor, não suscepti,:eis de
hypothe a.

D. 370 cito arts. r59 e r60.

Art. 760. - Quando algum dos immoveis designados fôr
situado fóra do lugar, onde se procede á especialisação.
o JUIZ, por via de precataria, requisitará a avaliação delle
ao juiz do lugar.

~ Unico. Concluida a especialisação, dar-se-Iu á palie
carta de sentença.

D. 370 eit. arts. r6r c r62.

Art. 761. - Si na escriptura datal forem expressamente
mencionados os immoveis do marido, qt,1e devem segurar
o dote, só nestes immoveis, e independentemente de desi
gnação, recahirá a inscripção da hypotheca.

§ I. Neste caso, sendo requerida a especialisação da
hypotheca legal da mulher casada pelo sen dote, o juiz, á
vista da escriptura ante nupcial, e si della constar a esti
ma. ão do dote e a especificação dos immoveis, qu.e
garantem o mesmo dote, julgará p0r sentença a especI
alisação, n)anllando proceder á inscripção da hypotheca
legal pelo "3.10r (tal a estimação do dote) sobre o immove1

(tal) ou immoveis (tae os ele. ignaelos na escriptura ante·
nupcial). do responsavel (tal).

§ 2. Toda\'ia, si o marido ou seus credores se oppuzerern
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a que se especialisem os immoveis designados no con
tracto ante-nupcial, por ser a sua importancia excessiva
mente superior á estimação do dote, o juiz procederá á
especialisação. conforme os arts. 755 e seguintes.

D. 370 cil. arts. 16~, r65 e 166.

Art. 762. - São applicaveis ás hypothecas legaes. logo
que forem especialisadas. as disposições relativas ás hypo
thecas convencionaes ou espeeiaes.

§ r. Tornando-se insufficientes os immoveis inscriptos para
garantia da hypotheca especialisada) póde-se requerer o
reforço della.

§ 2. Neste caso, justificado 0 facto, pr-oceder-se-ha á
designação de outro ou outros immoveis do responsavel
pela fôrma determinada nos artigos anteriores.

D. 370 cito arts. r67, 16~ e 169.

Da insáipção das hypothecas.

Apt. 763. - Todas as hypothecas legaes, convencionaes
ou judiciaes sámente valem contra terceiros desde a data
da inscripção.

Unico. Só subsistem entre os contrahentes quaesquer
hypothecas não inscriptas.

D. 169 A cito art. 9.

Apt. 764. - Aberta a subscripção de um emprestimo
por via de obrigações ao portador sQbre garantia hypothe
caria, os directores da sociedade anonyma requererão
immediatamente a inscripção eventual dos bens offerecidos
em hypotheca a beneficio da communhão dos futuros
portadores desses titulos.

. r. A hypotheca ulteriormente constituida decorrerá da
data desta inscripção provisoria.

. 2. A inscripção tornar-se-ha definitiva no prazo de 6
mezes, soL pena de per'empção, pela menção á margem
da data do acto definitivo da hypothe a.

L. 177 A de r893, ali:. 4 § 2.
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Da inscripção da hypotheca legal da mulher casada.

Art. 765. - A inscripçã9 da hypotheca legal da mulher
casada será requerida pelo marido .

. Unico. Si, oito dias depois de julgada a especialisação
da hypotheca, o marido a não inscrever, podem requerer a
inseripção o pai, o doador, qualq uer parente da mulher ou
a propria mulher.

D. 370 cil. arts. 171 e 172.

Art. 766. - O tabellião, em cujas notas se fizer a es
criptUi a de dote ou doação. a favor de mulher casada
com a clausula de não communhão, e outrosim o escrivão
que registrar testamento contendo legado. ou heranç a
-lvor de mulher casada com a clausula de não COlllIIU

nhão, devem notificar o marido para a inscripção da res
pectiva hypotheca legal.

'A' margem da nota ou do registro, o tabellião ou o
escrivão certificará a notificação effectuada.

§ Unico. Incumbe ao juiz ordenar a notificação, si não
esti ver feita, e punir o escrivão pela falta della.

D. 370 cito arts 173 175.

Art. 767. - O testamenteiro é obrigado a requerer a in·
scripção .da hypotheca legal da mulher casada, proveniente
de legado ou herança institqida no testamento de que elle
é executor, si, dentt-o de tres mezes, contados do regis
tro do testamento, não estiver a mesma hypotheca in
scripta.

§ I. O testamenteiro, que não fizer a inscripção da hy
potheca legal da mulher casada, perderá a favor della a
vintena que lhe competiria .

. 2. Não se julgarão cumpridas as contas do testamento.
emquanto nos autos não estiver certificada a inscripção da
respectiva hypotheca legal da mulher casada.

D. 370 cito arts. I7o}, 178 e 179·

Art 768. - Os juizes, tabelliães e escrivães, que forem
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omissos, ficão sujeitos á responsabilidade criminal ou civil,
que da omissão resultar.

D. 370 cito art. I o.

Art. 769. - O marido, além da responsabilidade civil,
incorrerá pela omissão da inscripção nas penas de estel
lionato, verificada a fraude, a qual se presume, si, no caso
de alienação de algum dos seus immoveis, elle não decla
rar a responsabilidade, que tem, pelo "'dote ou doação ex
clusiva de communhão.

D. 370 cito art. 181.

Da inscripção da hypotheca legal dos menores e interdictos.

Art. 770. - A inscripção da hypotheca legal dos menores
e interdictos deverá ser requerida oito dias depois de jul
gada a especialisação

a) pelo tutor ou curador, ainda mesmo antes do exercicio
da tutela ou curatela;

b) pelo pai ou mãe.
§ Unita. Si, findo esse prazo, O tutor, curador, pai ou

mãe não inscrever a hypotheca legal do menor ou interdicto,
póde ser ella inscripta por qualquer parente do interdicto
ou menor.

D. 370 cito arts. 182 e 183.

Art. 771. - O escrivão, quando fàr assignado termo de
tutela ou cm'atela ou quando o pai ou mãe do menor as
signar termo de inventariante, fará a notificação para a
inscripção, certificando-a á margem do respectivo termo.

D. 370 cito art. r84'

Art. 772. - O tabellião, em cujas notas se fizer escri
ptura de doação a favor de algum menor ou interdicto, e,
outrosim, o escrivão, que registrar testamento contendo
legado ou herança, a favor de algurh menor ou interdicto,
deverão remetter ao escrivão competente um certificado,
contendo

a) o nome e domicilio do doador ou testador,
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b) O nome, filiação e domicilio do menor ou interdic.to;
c) o objecto da aoação ou legado;
d) a data da escriptllra de doação e da abertura do

testamento registrado.
O tabelliào ou escrivão á margem da nota ou r.egistro

certi ficará a remessa do. certificado.

D. 370 cito axt. ls5.

Apt. 773. - O escrivão, recebendo os certificados do
artigo antecedente, procederá assIm:

~ J. Si 9 menor [ôr orphão e ainda não tiver tutor, . pre
selltará o certificado ao juiz para que se pi'oceda á no
meação ele tutor.

§ 2. Si o menor já tiver tutor, juntará aos aut~s o certifi
cado, para que ° juiz providencie sobre a arrecadação da
doação, legado ou herança.

§ 3. Si o menor tiver pai ou mãe a quem caiba o patrio
poder e houver inventario, cumprirá o art.- 77I.

.. 4. Si o menor 'tiver pai 01l111ãe I11é;lS não houver inventario,
autoando o certificado, o apresentará ao juiz para ordenar
o que fà'r de direito, e fará a notificação devida:.

Ii. 370 cito art. I 6.

Apt. 774. - O testamenteiro é tambem o brigado a
requerer a inscripção da hypoth~ca legal do menor ou
interdicto, proveniente de legado ou herança instituida no
testamento, de que elle é executor,' si, dentro de tres
mezes, contados do registro do testam~nto, não estiver a
mesma hypotheca inscripta pelo tutor, curador, pai, mãe ou
parente do menor ou interdicto. -'

I. O testamenteiro que não fizer a inscripção da hypotheca
legal dos menores e interdictos, perderá a favor dos mesmos
menores ou interdictos a vintena 'que lhe competiria.

§ 2. Não serão julgadas cumpridas as contas do testamento,
nào constando dos autos certidão da hypotheca legal dos
menores ou interdictos.

Art. 775. - Os juizes competentes punirão as omissões
que commetierem os escrivães com relaçào aos artigos
antecedentes, constrangerão os responsaveis a fazer a
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inscripção e não julgarão partilhas, con'tas de tutela e
cUl'atela ou de testamentaria sem que dos autos COJilste a
certidão de estar feita a inscripção.

L O ministerio publico promoverá a execução 'dos
artigos antecedentes e a effectiva inscripção.

~ 2. Os juizes e orgãos do ministerio publico, tabelliàes,
e escrivães, que forem omissos, ficarão sujeitos á respon
sabilidade civil -ou criminal que da omissão resultar.

D. 370 it. arts. 188, r8g, 19l e Ig4.

Art. 776. - O pai, mãe, tutor ou curador, além ela
responsabilidade c'ivil, incorrem pela omissão da inscripção
nas penas de estellionato, verificada a fraude, a qual se
presume 110 caso de alienação de alguns dos seus immQ
veis, si elles não declararem a responsabilidade, que têm,
pela administração, tutela ou cUl'atela.

D. 370 ciL. art. rg5.

Art. 777. - Não obrigão á inscripção os termos de
tutela e cUl'atela, quando não houver bens que administrar,
ou quando forem os bens de tão diminuta importancia e
exiguo rendimento, que, a arbitrio do juiz, se averigue a
inutilidade de~sa garantia. .

D. 370 cito art. Ig5 ~ UU.

Da inscripção das hypothecas especialisadas e especiaes.

Art. 778. - A inscripção das hypothecas especialisadas
deve ser requerida pelas pessoas competentes para reque
rer a especialisação.

D. 370 cito art. 2IO.

Art. 7.79. - O titw.lo, com o qual se deve requerer a
inscripção da hypotheca especialisad~, é a sentença de
especialisação.
, Para esse titulo se transportará o numero de, ordem da
IUscripção.

D, 370 cito arts. 198 e ·lgg.

Art. 780. - A hypotheca legal do co-herdeiro considera-se



especialisada pela partilha, e será inscripta pelo valor da
mesma partilha sobre o immovel nella adjudicado ao pa-
gamento do co-herdeiro. .

O titulo para esta inscripção será o formal de partilhas,
e para esse titulo se transportará o numero de ordem do
registro.

D. 370 cito art. 200.

Art. 781 - Tambem se considera especialisada pela im
portancia da sentença a hypotheca judicial, a qual recahirá
nos immoveis do devedor condemnado, existentes na posse
delle ou alienados em fraude da sentença, que o exequente
designar nos extractos.

A carta de sentença será o titulo para a inscripção, e
para esse titulo se transportará o numero de ordem do
registro.

D. 370 cito art. 201. - D. 169A cit. art. 3 § II. - D. 308{
de 1898, P. III. art. 495.

Art. 782. - Podem requerer a inscripção da hypotheca
especial ou convencional

a) o credor;
. b) o devedor;

c) as pessoas que os representarem, ou comparecerem por
parte delles, ainda que sem procuração ;

d) todas as pessoas que na inscripção tiverem interesse.

D. 370 ciL art. 2Il.

Art. 783. - Não póde ser inscripta hypotheca de immovel
possuido em COffimum sem o consentimento dos outros com·

o proprietarios, desde que a divisibilidade do immovel não
é manifesta ou não se exhibe prova della, determinada com
precisão a extensão da parte hypothecada.

D. 169 A cito art. + § 8. - D. 370 cito arto 219. - C. C. E. 22110\'·
1867, - Res. 5 seL 1868. - A. J. 382 de 1868. - A. J. 97 de
1880. - A. Jo 73 de 188I.

Art. 784. - As inscripções serão feitas pera ordem em
que forem requeridas.

Esta ordem é designada por numeroso O numero deter
mina a prioridade.
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§ I. Quando duas ou mais pessoas concorrerem ao mesmo
tempo, as ins.cripções serão feitas sob o mesmo numero.

O mesmo tempo quer dizer: de manhã, das 6 horas até
ás 12, e de tarde, das 12 -até ás 6 horas.

§ 2. Não se dá prioridade entre as inscripções do mesmo
numero.

D. 169 A cito art. 9 §f- 3, 4 e 5. - D. 370 cito arts. 43 a 46.

§ 3. A preferencia. assegurada aos credores por via de
obrigações ao portador emittidas por sociedades anonymas
não prejudica aos hypothecai-ios, -quanto ás hypothecas ante
rior e regularmente inscriptas.

L. !77 A de 1893 art. 1 ~ 1 11. II.

Art. 785. - São nullos os registros lavrarIos antes das
6 horas da manhã e depois d~s 6 da tarde dos dias não
feriados.

Si, todavia, ao chegar a hora do encerramento estiver
por acabar um registro começado, prorogar-se-ha a hora
até que elle se conclua.

Durante a prorogação nenhuma nova apresentação se ad
mittirá.

§ Unico. Os officiaes ficão' civilmente responsaveis pelas
perdas e damnos, ·além das penas criminaes, -em que in
correrem.

D. 370 oito arts, 40, 4!, 56 e 60.

Art. 786. - As inscripções salvo, o caso de remissão,
valem por 30 annos; e, findo este prazo, devem sEl,r reno
vadas pela mesma fórma estabelecida acima, conservando.
porém, a bypotheca o mesn'lo numero de ordem da primel'
ra inscripção, si não houver interrupção entre esta e a
segunda. .

§ Unico . .fis inscripções feitas de hypothecas ás socie
dades de credito real subsistirão por todo o tempo de sua
duração legal, independentemente de renovação, e bem assim
a da mulher casada e do interdicto, que subsistirão por
todo o tempo do casamento ou interdicção.

D. 169 A cito art. 9 § 2. - D. 370 cit., art. 215. - D. 3084 de
1898, P. IV, art. 212 alinea c).

Art. 787.
deverá cont.er

A inscripção da hypotheca convencional
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a) () numero de ordem ;
b) a data;
c) o nome, domicilio e profissao do credor e do devedor;
d) o titulo, sua data e o nome do tabellião que o fez;
e) o valor, do credito ou sua estimação ajustada pelas

partes;
f) os juros estipulados;
g) a situação do immovel, designada a freguezia ou Clr

cumscripção correspondente a essa divisão administrativa;
h) a denominação elo immovel, si' fôr rural, da rua e

numero -si fôr urbano;
i) os caracteristicos do immovel ;
j) averbações.
§ 1. O credor, além do domicilio propno, poderá de

signar outro, onde seja notificado.

D. 370 cito art. 196.

2. Não havendo credor certo mas eventual, deverá ficar
em branco o espaço destinado á inscripção do I espectivo
nome, declarando-se essa circul11stancia na columna uas
averbações.

A. J. 356 de 1865.

Art. 788. - A inscripção das hypothecas legal e judicial
deverá conter

a) o nome, domicilio e profissão dos responsaveis ;
b) o nome e domicilio da pessoa em favor de quem

está constituida ;
c) o emprego, titulo ou razão da responsabilidade e a

'lata respectiva;
d) os requisitos do artigo antecedente.

D. 169 A cito art. 9 .. 22. - D. 370 cito art. 196.

Art. 789. - E' radicalmente nulla a inscripção que não
contiver os requisitos do art. 787, exceptuados o numero
de ordem, a data, os caracteristicos do immovel e a
declaraçào da profissào do credor e do devedor.

. I. Estas nullídades não se podem relevar, ainda que os
extractos sejão sufficientes.

§ 2. Feita a inscripção, si contiver nullidades, o oflicia!
não poderá rep'aral-as e os terceiros adquirem o direito de
invocaI-as a seu favor.
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D. 370 cito arts. 2I2 a 2I4'

Art. 790. - Si sobre o immovel hypothecado houver já
outra hypotheca inscripta, o official do registro deverá, na
columna das averbações, referir o numero de ordem da
inscripção anterior, e uo titulo certificar que a hypotheca
inseripta 'é segunda ou terceira, referindo tambem o numero
de ordem da hypotheca anterior.

D. 370 cito art. 202.

Art. 791. - Quando por um mesmo titulo se hypotheca
rem divers03 immoveis situados na mesma circumscripção.
a inseripção será uma só sendo, porém, no Indicador Real
tantas as indicações, quantos os immoveis hypothecados.

Essas indicações terãD referencia reciproca.

D. 370 cito art. 203.

Art. 792. - Si os immoveis hypothecados pelo mesmo
titulo forem situados em diversas circumscripções, a hypo
theea será inscripta em todas.

§ Unico. Si um e o mesmo immovel fôr situadG em cir
-:umseripções limitrophes, a iriseripção lerá lugar em todas
elJas.

D. 370 cito arts. 204 e 205.

Art. 793. - Si O titulo fôr de transmissão de immovel
com o pacto adjecto de hypotheca para firmeza da trans
missão, haverá, além da tr:il:nscripção no livro n. 4, lDscn
pção no livro n. 2, com referencia reciproca.

D. 370 cito art. ~06. - Vide Parte Complementar.

Art. 794. - A inscripção da hypotheca, uma vez effec
tuadrl, subsiste, ainda quando, por superveniente divisãojudi
eiaria a freguezia da situação do immovel inscripto passe
a fazer parte de outra eircuil1scripção. .

D. 370 cito art. :07.

§ U nico. Sempre que houver alteração de circumscripção
territorial do registro, o respectivo official remetterá, den
tro de 3 mezes, ao ela nova circumseripção uma relação dos
immoveis nella situados que estiverem hypothecados.

D. SH de r8go, ai l. 8.
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. Dos effeitos da hypotheca.

Art. 795. - A hypotheca é indivisivel, grava o immovel
ou immoveis respectivos integralmente e em cada uma das
suas partes, qualquer que seja a pessoa, em cujo poder se
acharem.

D. 370 cito art. 216.

§ r. A indivisibilidade da hypotheca entende-se no sentido
juridico, ou tão sómente no vinculo, que prende a cousa
hypothecada á respectiva obrigação.

§ 2. Ainda que tenhão sitlo hypbthecados a uma obri
gação diversos immoveis, e o valor d.e um só baste para
solver essa obrigação, a hypotheca não póde reduzir-se a
esse immovel, salvo querendo o credor.

§ 3. O herdeiro que possuir o immovel hypothecado,
ainda que pague a parte da di vida que lhe cabe, está
sujeito, como o terceiro detentor, á excussão do immovel,
até á efi'ectiva solução da mesma di vida.

§ 4. Aquelle que adquirir o immovel, e nos 30 dias depois
da transmissão, não tratar da remissão da hypotheca, fica
sujeito á excussão do immovel.

D. 370 cito arts. :n6 § uno e 217.

Art. 796. - Havendo mais de uma hypotheca sobre o
m ,smo immovel, e realisando-se o pagamento de qualquer
das dividas hypothecarias, fica hypothecado ás restantes o
immovel integralmente e em cada uma das suas partes.

D. 370 cit art. 218.

Art. 797. -' Além dos effeitos referido's nos artigos ante
cedentes, a hypotheca tem sobre o immovel hypothecado
pref 'en"ia a quaesquer creditos, com excepção sómenle

a) do credito proveniente das despezas e custas judi
ciaes, feitas para excussão do mesmo immovel ;

b) dos debelltltres ou obrigações ao portador, emittidos
anteriormente pelas sociedades anonymas ou commandi·
tarias por acções,

§ Unico. Deduzidas às sobreditas despezas e custas
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judiciaes c ~ importclllcia dos debentu1'es, quando houver, o
preço do immovel será precipuamente destinado ao paga
mento da hypotheca, e só depois do pagamento delIa póderá
ser applicado aos outros creditos, na ordem que lhes com
petir.

D. 370 cito arts. 220 e 221.

Da cessão e subrog'ação da hypotheca.

Art. 798. - A cessão da hypotheca inscripta só póde
effectuar-se

a) por escriptura publica ou
b) por termo judicial.
§ L A hypotheca, contrabida para garantia de' uma lettra

de cambio ou titulas semelhantes, não se transmitte pelo
simples endosso delIa e delles, mas ll1ediante expressa cessão
da hypotheca pelos meios estabelecidos neste artigo.

§ 2. Outrosim, para que a subrogação possa averbar-se
nos livros do registro, é preciso que o pagamento, de onde
ella resulta, se pro've pelos meios estabelecidos neste artigc;.

D. 370 cito arts. 222, 223 e 224.

Art. 799. --'" O cessionario do credito hypothecarid, ou
a pessoa nelIe validamente subrogada, depQis de averbada
a cessão ou subrogação, exercerá s.obre o immovel os.
meSHlOS direitos, que competem ao cedente pu subrogante.

D. 370 cito a,rt. 225.

Art. 800. - A subr9gação legalopei'a-se de .pleno di
reito e veI:inca-se

a) em favor do credor hypothecario que paga a divida
ao credor que tem prioridade sobre elle ;

b) em favor do fiador que paga a divida hypotbecaria
que afiançou.

D. 370 cit. art. 2[8. - D. 169 A cito -art. 4 :s 7. - Ord. 3. 92
in f.



Da extincção da hypotheca.

Art. 801. - A hypotheca extingue-se
L pela extincção da obrigação principal
2. pela destruição da cousa hypothecada, salva a dispo-

sição do art. 747 n. 5;
3. pela renuncia do credor;
4. pela remissão do immovel hypothecado;
5. por sentp.nça passada em julgado, que annulle ou res

cinda a hypotheca ;
.6. pela desapropriação do immovel por utilidade publica;
7. pela confusão do dominio e da hypotheca na mesma

p'essoa ;
8. pela resolução do dominio de quem constitue a hypo·

theca;
9: pela 3.rrematação sol'emne em praça publica;

Ia .. pela prescripção extinctiva ou adquisitiva.

D .. 370 cito art. 226.

§ Unico. Tratando-se de fallencia, a venda em leilão
publico equivale á arrematação solemne.

D. 917 de 18Qo, arts. 36 d) e 60 a). ---;- Dir. T. 69, pg. 322.

Art. 802. - A extincção da hypotheca só começa a ter
efleito depois de averbada no competente registro, e só
poderá ser a~tendida em juizo á' vista da certidão da
averbé!-ção.

D. 370 cito art. 227.

§ L Si, na época do pagamento, o credor não se apre
sent r pára receber a divida hypothecaria, o devedor
liberta-se mediante deposito judicial. da importancia da
mesma divida e seus juros, correndo por conta do credor
a~ despezas do deposito, que se fará com a clausula de
ser levantado pela pessoa, a quem de direito pertencer.

§ 2. Eftectuq.do o deposito, sera nótificado por editos
ao credor, ou ás pessoas a quem pertencer.'

s 3. A' vista da certidão authentica do' deposito o
of-ficial do registro lavrará a competente a'verbação.

D. 370 cito ..arts. 228. 229 E 230.



Arto 803 o - A prescripção da hypotheca é a mesma da
obrigação principaL

Ella não póde provar-se, sinão por sentença judicial que
a declare, e só em face da sentença se fará a averbação.

§ Unico.o A prescripção adquisitiva de lO e 20 annos
não póde valer contra a hypotheca inscripta, si o titulo
desta prescripção Dão estiver transcriptoo

O tempo desta prescripção só correrá da data da trans
cripção do titulo.

. D. 370 cito arls. 23r e 233.

Da remissão do immovel hypothecadoo

Art. 804. - A remissão dar-se-ha. ainda não sendõ ven
cida a divida.

o r. Si o adquirente do immovel hypothecado quizer evi
tar a excussão, deverá notificar para a remissão os credores
hypothecarios.

§ 20 Só é admissivel a dita notificação nos 30 dias pos
teriores á transcripção.

~ 3. A notifi ação effectuar-se-ha no domicilio inscripto,
ou por editos, si o credor nelle se não achar.

§ 4. O adquirente, na sua petição inicial, denunciando a
acquisição e declarando o preço da alienrt,ção ou ou tro
que estimar, requererá que se notifiquem os credores hypo
thecarios para dizerem o que lhes convier sobre a remissão
mediante o preço proposto.

s 5. Si os credores não comparecerem, ou comparecerem
e nada oppuzerem ao preço proposto, o juiz julgará a remis
são por sentença, para produzir os seus effeitos ..
~ 60 Comparecendo, porém, os creuores, e requerendo que o

immovel seja licitado, o juiz mandará proceder á licitação,
no dia que designar, annunciando por tres editaes con
secutivos.

Do 370 cit. a.rlso 257 a 263 C' 267'

Art. 805. - São admittidos a licitar
a) os crf'dor S hypol becarios ;
b) os fiadores;
c) o auqui rente.

16
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§ I. A licitação não poderá exceder o quinto da avali
ação proposta pelo adquirente.

. 2. O adquirente será preferido em igualdade de circum
stancias.

D. 370 cit. arls. 264 a 266.

Art. 806. - Não sendo requerida a licitação, o preço da
alienação, ou aquelle que o adquirente p'ropuzer, se hayerá
por d finitivamente fixado para remissão do immovel, que
ficará Iivre q hypothecas, pago ou depositado o di to preço.

D. 169 A cil. ali. 10. 7.

ArL 807. - A acção de remissão não é necessaria e ap
plicavel, guando_ o preço da alienação bastar para paga
mento da divida hypothecaria, e o credor outorgar e assignar.
com o comprador, a escriptura de venda do immove1.

D. 370 cil. art. 268.

ArL 808. - Julgada a remissão, e á vista da sentença
della, da qual deve constar o pagamento do preço respe
ctivo, o immovel ficará livre da hypotheca, remida esta e
cancellada a inscripção.

D. 370 ci lo art. 270.

Art. 809. - As hypothecas legaes especialisadas são res
gataveis como as hypothecas especiaes, figurando, pela fazen
da publica, pela mulher casada'e pelo menor ou interdicto, o
ministerio publico.

D. 370 it. art. 268. - D. 308A de 1898 P. lU, arls. 441 a 454,

Da acção do credor hypothecario contra o adquirente.

Art. 810. - Si o adquirente do imll10vel hypothecado
não tratar da remissão deste nos 30 dias depois da traos
cripção, fica sujeito

I. ao sequestro e á execução da acção;
2. ás custas e despezas judiciaes de desapropriação;
3. á differença do preço da avaliação e alienação;
4. á acção de perdas e damnos pela deterioração do im

moveI.

D. 370 cil. arl. 271.



Art. 811. - O immovel será penhorado e vendido por
conta do adquirente, ainda que este queira pagar ou
depositar o preço da venda ou avaliação, salvo

a) si o credor consentir;
b) si o. preço da venda ou avaliação hastar para paga

mento da hypotheca;
c) si o adquirente pagar iptegralmente a hypotheca.

1. A avaliação nunca será inferior ao preço da ali
enação.

§ 2. Não havendo lançador, será o immovel adjudicado
ao adquirente, si quizer, pelo preço da avaliação, qualquer
que tenha sido o preço da alienação.

D. 370 cito arts. 272, 273 e 274. - D. 16g A de 18go, art. .14 § r.

Art. 812. - Não é licito ao adquirente bppôr ao seque&
tro ou execução da sentença contra elle vromovida a
excepção de excussão ou beneficio de ordem.

Esta disposição é applicavel ao terceiro que constitui r
hypotheca a favor do devedor.

D. 370 cito art. 275.

Art. 813. - Tambem não é licito ao adquirente largar
ou entregar o immovel; antes responderá sempre pelo
resultado da excussão judicial.

D. 370 cito art. 276.

Apt. 814. - Terá acção regressiva contra o vendedor o
adquirente

a) que soffrer a desapropriação do immovel ;
b) que pagar a hypotheca;
c) que pagal-a por maior preço que o da alienação por

causa da adjudicação ou da licitação';
d) que supportar custas e despezas judiciaes.

D. 370 cito art. 277. - D. 308+ ele 18g8, P. III, arts. 455 a 461.

Da acção contra o devedor.

Art. 815. - O credor hypothecario tem acção executiva
contra o devedor e contra os terceiros detentores para a
excussão por divlda vencida e, como medida assecura
toria, o sequestro.
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§ 1. Poderá promover uma e outro ou no fôl'o do con
tracto ou no da situação dos bens bypotbecados á sua
escolha.

§ 2. Ao executado não é permittido oppôr ás escripturas
de hypothecas outros embargos que não os de nulliclade
de pleno direito e, entre el1es, os de

a) constituição de bypotheca convencional por outro
melO que não seja a escriptura publica;

b) hypotheca não especial ou não especialisada;
c) faltp. de designação da diYida garantida pela hypo

theca ;
d) constituição, dentro da epocba legal da fallencia, de

hypotheca para garantia de di "ida contrahida antes da
'data da escriptura;

e) cessão de hypotheca sem ser por escriptura publica
ou termo judicial.

D. I69. art. I4 s~ 6, 8 e IO. - D. 370, arts. 382, 384 e 394'

Art. 816. - Os bens penhorados levar-se·hão á praça,
pelo mesmo valor por que se tiverem hypot11ecado ás
sociedades de credito real, dispensada nova avaliação, á
qual só se procederá por accordo expresso das partes, ou
dada a alteração daquelle valor, para mais ou para menos,
por effeito do longo tempo decorrido após o contracto, ou
de qualquer causa superveniente.

§ I. OS bens hypotbecados podem ser arrema.tados ou
adjudicados, qualquer que seja o seu valor e a lmportancia
da divida.

f3 2. Não hã. adjudicação judicial obrigatoria. i os bens
penhorados não encontrarem na primeira praça lanço
superior á avaliação, irão a segunda, guardado o intervallo
de oito dias, dispensados os pregões, com abatimento de
10 0/0, e, si nesta ainda não encontrarem lanço superior,
ou igual, ao valor dos mesmos bens, proveniente do refe
rido abatimento de Ia '/0' irão a terceira, com igual abati
mento de 10 %, e nella serão vendidos pelo ma-ior preço,
que fõr orferecido, ficando salvo ao exequente, em qualquer
das praças, o direito de lançar, independente ele] icença
do juiz, ou d requerer que os mesmos bens lhe sejão
adjudi adas.

s 3. ""uando nas execu ,ões houver mais de um licitante,



será preferido aquelle que se propuzer a arrematar englo
badamente todos os bens levados á praça, comtanto que
offereça na primeira praça preço, pelo menos, igual ao da
avaliação, e, nas outras duas, preço, pelo menos, igual ao
maior lanço offerecido.

4. E' licito, não só ao executado, mas tambem á sua
mulher, ascendentes e descendentes, remir, ou dar lançador
a todos ou a alguns dos bens penhorados até á assignatura
do auto de arrematação, sem que seja necessaria a citação
do executado.

:i 5. Para que o executado, sua mulher, ascendentes ou
descendentes, possa remir ou dar lançador a todos ou a
alguns de seus bens, é preciso que offereça preço igual
ao da avaliação, na primeira praça, e, nas outra~, ao
maior que nel1as fõr o{ferecido.

~ 6. Nenhuma das pessoas acima indicadas poderá remir
ou dar lançador a algum. ou alguns bens, havendo lici
tante, que se proponha arrematar todos os bens, ü[fere
cendo por elles os preços que na or-casião tiverem.

D. 370 it. arts. 392 e 393 --' D. r69 A cito art. 1+ S r a 5.

Art. 817. --Os credores chirographarios, bem como os
por hypotheca não inscripta em primeiro lugar e sem con
currencia, só por via de acção orc1inaria de nullidade ou
rescisão poderão invalidar os effeitos de primeira hypotheca,
a que compete a prioridade pelo respectivo registro.

D. 370 cito art. 395.

Do cancellamento do registro.

Art. 818. - O registro. emquanto nào se cancellar,
produzirá todos os ef[eitos legaes, ainc1a que por outra
maneira se prove que o contracto está desfeito, extincto,
annullado ou rescindido.

§ r. As nullidades le pleno c1ireito e não dependentes
de ac ;ão, uma vez provadas, invalidão o registro ainda que
este nào se tenha cancellado.

~ 2. O cancellamento póde ser total ou parciaL

D. 370 cito arts. 103 e 106.



Art. 819. - O cancellamento póde ser requerido pelas
pessoas a quem o registro prejudicar.

D. 370 cit. art. 101·'

Art. 820. - O cancellamento sómente poderá ser feito
em virtude de

a) sentença passada em julgado;
b) documento authentico de onde conste o expresso

consentimento dos interessados.
§ L O cancel1amento não importa a extincção da hypo

theca, que aliás não estiver extincta nos termos do art.
SOl I sendo em tal caso licito ao credor requerer nova
inscripção, a qual só valerá desde a sua data.

§ :;z. Si o cancel1a.[llento se fundar na nullidade da
inscripção e não na nullidadc ou solução do contracto, a
nova inscripção só valerá desde a SUÇl. data.

D. 370 cito ::n-ts. 102, 104 eloS.

Apt. '821. - O cancellamento da inscripção da hypotheca
de responsavel á Fazenda Federal se fará á vista da
sentença do Tribunal de .cohtas em julgamento de contas
ou de al1egada prescripção.

D. 24°9 de 1896, ar-ls. 236. 249 a 257.

Disposições transitorias.

Apt. 822. - A's hypothe.cas legaes inscriptas, mas não
especialisadas, foi concedido o prazo de um anno a contar
de 2 de Maio de rS90 para a respectiva especialisação,
sob pena oe caducarem, não produzindo effeito contra
terceiros.

D. 370 cito art. 397.

Apt. 823. - Ficárão obrigados a promover a mesma
especialisação

r. os juizes do civel e os maridos quanto ás hypothecas
legaes das mulheres casadas;

2. os juizes e escrivães dos orphãos, os paes, tutores e
curadores geraes e especiaes, quanto ás dos menores e
interdictos j
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3. os tabelliães, em cujas notas tivessem sido celebradas es
cripturas de dote, de casamento com exclusão da commu
nhão de bens, de doações com a meSIT\a clausula,e de doações
em favor de menores e interdictos;

4. os testamenteiros, quanto ás hypothecas de heranças
e legados a menores e interdictos e a mulheres casadas
com a clausula de incommunicabilidade ;

5. os juizes e escrivães da provedoria, nos mesmos casos
previstos em o numero antecedente.

D. 370 cit. art. 3g8.

Art. 824. - Além das penas do Codigo Penal para os
casos de omissão ou falta de exacção no cumprimento de
deveres, e das que se achavão decretadas na legislação
vigente, incorrerão taro bem nas ele multa os responsaveis
pela especialisação das hypothecas legaes inscriptas.

§ r. Incorrerão na multa de 200S a 500 000.

r. os juizes, que ex-offtcio, ou a requerimento dos inte
ressados e do curador geral dos orphãos, deixárão de
compellir os tabelliães a organisar e remetter ao official
do registro. para registraI-as illcolltinenti, as relações das
escripturas, celebradas sob o decreto n. 169 A de 17 de
Janeiro de 1890 quer de casamento com contracto datal
ou com separação de. bens, quer de todas as doações
feitas, assim a mulheres casadas com a clausula de incom
municabilidade, como a menores e interdictos, dentro do
prazo de oito dias, segundo o n. 2 deste paragrapho ;

2. os juizes dos orphãos, que ex-offtcio, ou a requerimento
dos interessados e do curador geral, não compellirão os
seus escrivães a apresentar dentro de oito dias, depois de
notificado e ex'pirado o trimestre, a que se refere o § 2,

a relação dos termos de tutela e curatela, que se achavão
illscriptos mas sem especialisação da hypotheca ;

3. os juizes da provedoria, que e:l$-officio, ou a reque
rimento dos interessados e do curador geral dos 01' phãos,
deixárão de compellir os seus escrivães á organisação,
dentro de oito dias, nos termos do n. 2 deste paragrapho,
das relações das verhas testamentarias de heranças e
legados deixados a mulheres casadas com a clausula de
incommunicabilidade ou a menores e interdictos ;



4. em geral, os JUlzes, que deixárão de fazer eEfectiva a
imposição das multas, em que incorrerão os tabelliães e es·
crivães ;

5. os curadores geraes dos orphãos, que deixárão de
requerer as diligencias necessarias para ef[ectividade da
especialisação das hypothecas legaes dos menores e inter·
dictos.

§ 2. Incorrerão na multa de 100 S a 300 S000

I. os tabelliães de notas, que, dentro do prazo de tres
mczes contados de 2 de Maio de 1890, deixát-ão de extrahir
as relações decretadas no § I deste artigo e não lhes dérào
o destino ahi prescripto;

2. os escrivães de orphãos, que, tambem no prazo de
tres mezes, deixárão de formular as relações a que se refere
o § I deste artigo, ou n;::') lhes dérão o destino ahi ordenado;

3. os escrivães ela provedoria, que, ainda no pJ-azo de
tres mezes, deixárão de cumprir qualquer das obrigações,
impostas pelo § I deste artigo;

4. o oflicial do registro geral, que, omisso no cumprimento
elo eleveI' que lhe incumbe pelo g I deste artigo, deu causa á
demora do registro, dentro dos prazos marcados.

~ 3. As referidas multas serão impostas ex offieio, ou a
requerimento dos curadores geraes e das partes interessà··
das, e constarão de decisões motivadas, das quaes se remet
terão copias authenticas á competente estação fiscal, para.
se cobrarem executivamente comO renda publica.

D. 370 cito arts. 399 e 401.

Art. 825. - As novações de contractos hypothecarios
conservarão os numeros ele ordem do registro anterior,
averbando-se apenas para os devidos effeitos.

D. 370 cito art. -107·

:-; Unico. i ao tempo da novação dos contractos a que se
refere este artigo o immovel hypotbecado pertencer a diversa
'omarca ou CirCUl}1SCripçào do' registro, a novação será abi'
inscripta, procedendo-se em seguidà, á vista de certidões
dos re pectivos offi iaes, á averbação della no registro pri
mitivo, á deste, com o seu numero de ordem no livro
<1a nova inscripção 'da hypothe a, afim Lle constar de am
bos os registros a pre[erencia garantida e qúalquer modi-
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iicação do contracto que deva ser averbada, até. sua final
liquidação e respectivo cancellamento.

D. SH de 18go, art. g.

Disposições especiaes ao regímen Torrens.

Apt. 826. - Para hypothecar lavrará o devedor. uma
obrigação hypothecaria, assignada por elle com o credor
e duas testen?U!1has, contendo indicação exacta do imlllo
vel pela [órma constante do titulo.

s 1. As obrigações serão registradas na ordem da apre
sentação e classificadas pelas datas ._J registro.

~ 2. O oflicial do registro fará a respectiva annotação
na [alba-matricula do immovel, registrando pontualmente a
data e hora da inscripção, e, reproduzindo essa annotação'
no verso do titulo de propriedade, entregaI-o-ha' ao pro
prietario ; fica assim· constituida a hypotheca.

D. 4S1 B de 18go, art. 32. - D. gSS A de 18go, art. 75.

Apt. 827. - Para l)ypothecar immovel comprebendido
no extracto do registro, redigir-se-hão dous exemplares da
obrigação bypothecaria.

. L Ambos os exempla.r~s serão apresentados ao official
publico competente, o qual lançará a devida nota no verso
do extracto do registro.

. 2. A obrigação hypothecaria celebrada por essa fón~1a,

ter~ o mesmo valor que o. acto passado e inscripto no
lugar ela situação da cousa. .

3. O credor hypothecario e qualquer cessionario, cujo
nOme fôr assim lançado no xtracto de r.egistro, terão os
mesmos direitos que se inseri ptos esti vessem na matriz.

D. +SI B it. art. 64, - D. gSS A eit. art. lI3.

Apt. 828. - A datar da entrega do eÀ~racto nenhuma
hypotheca se inscreverá na matriz emquaoto o dito extracto
nào e devolver ao off1cial para ser annullado ou não se
provar, por annuncios nos jornaes, durante um mez con
secutivo, que se destruio ou perdeu.

D. +51 B it. art. 63 ~ 2. - D. 955:\. eH. arl. lI2" 2.
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Art. 829. - As hypothecas averbadas no extracto elas.
sificar-se-hão pelas datas das verbas constantes do verso
delle.

D. 45r B cito art. 66. - D. 955. cito art. 1I5.

Art. 830. - O penhor do titulo de ::-ropriedade obsta a
hypotheca do immovel respectivo.

D. 955 cito art. 82.

Apt. 831. - Nenhum acto constitutivo d'e hypotheca
prod1;lzirá effeito antes de devidamente registrado.

D. 451. B cito art. 39· - D. 955 \. cito art. 83,

Art. 832. - Os crecijtos hypothecarios pódem ser ce·
didos mediante escripto de transferencia ou averbação no
verso do titulo.

Unico. Todos os debitos e privilegios do cedente
passão ao cession,ario.

D. 45r B cito art. 38. - D. 955 A it. art. 8r.

Art. 833. - Em toda a alienação de immovel hypotbe·
cado se considera implícita a clausula de obrigar-se o
adquirente a pagar as annuidades e os juros assegurados
pela hypotheca e a exonerar o alienante de todo o encaro
go para com o credor hypothecari<9.

§ r. Considerão-se implicitamente contidas) a cargo do
devedor, na obrigação hypothecaria, as condições seguintes:

a) pagar as som_mas estipuladas, principal e juros, nos
prazos e pela taxa do contracto, sem deducção;

b) manter em bom estado as construcções, culturas e
bens existentes ou que se houverem de estabelecer, ca
bendo ao credor a faculdade de ingresso no immovel para
o examlllar.

§ 2. Estas clausulas implícitas poderão alterar-se por
expressa disposição convencional.

D. 45r B cito arts. 35 a 37. - D. 955 A cito arts. 78 a 80.

Art. 834. - No caso de falta de pagamento por um
mez, do princIpal ou juros, no todo ou em parte, de uma
obrigação hypothecaria, ou de não se executar qualquer
das clausulas expressas ou implicitas, o credor fará intimar
o devedor para que pague e, decorridos 30 dias sem
solução, requerer'á a venda do immovel em hasta publica
na qual poderá compraI·o.
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§ 1. - O preço da venda será sujeito primeiro ás custas,
depois á di vida do exequente, entregando-se o resto, si
houver, ao devedor.

§ 2. Sendo impontual o devedor, nos termos deste artigo,
é licito ao credor hypothecario requerer, em vez da venda,
sequestro do immovel, podendo este entregar-se-Ihe a titulo
de antichrése, si· o quizer.

§ 3. A antichrése extinguirá o arrendamento.

D. 451 B il. art. 33. - D. 955.\ cito art. 76.

Art. 835. - O credor hypothecario de boa fé não póde
sef perturbado na posse, ainda quando o titulo do devedor
haja sido rnatricu lado fraudulentamente ou tenha occorrido
erro na delimitação.

D. 451 B cito a.rt. 76 § 2. - D. 955 A cito art. 129 § 2.

Art. 836. - Pelo registro da transferencia resultante de
hasta publica, o irnmovel passará livre de toda hypotheca
para o adquirente que receberá novo titulo.

D. 451 B cito art. 34. - D. 955 '\. cit. art. 77.

Art. 837.- AU'sente o credor hypothecario ou seu
representante, poderá o devedor pedir ao juiz que Í11ande
o official do registro expedir guia contra a repartição
fiscal competente para os pagamentos em a:trazo e á vista
da quitação, por ella passada, se averbará a exoneração no
registro ..

§ r. Essa exoneração, que o official lançará tambem no
acto ela obrigação e no titulo, quando lhe forem apresen
tados, terá o mesmo effeito que a dada pelo credor.

§ 2. Desde o pagamento assim feito cessarão de correr
juros contra o devedor.

§ 3. As quantias recolhidas ao Thesouro ,Federal por in
termedio da Repartições de Fazenda á éonta de credores
hypothecarios ou interessados ausentes serão acompanhadas
de notas impressas em talões especiaes, designando o im
moveI, seu proprietario, sua situação. a inportancia paga e
em favor de quem.

§ .4· O levantamento das quantias depositadas só poderá
ser etfectuado mediante despacho do juiz.

D. 451 B cil. art. 59. - D. 955 A cito arts. 108 e I II ~;j 1 e 2.

Art. 838 - Exhibindo-se obrigação hypothecaria, de
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cujo verso constar exoneração escripta e assignada pelo
credor com duas testemunhas, o official do registro aver
bal-a-ha na matriz, ficando livre o immovel de todo a en
cargo.

§ I. Em caso de morte de um credor por vida, o ofli·
cial do' registro, obtida a prova de que não ha pagamento
em atrazo, lançará na matriz nota de exoneração.

§ 2. Nos dous casos precedentes o official do registro
escreverá no verso do titulo, quando lhe fõr apresentado,
a nota da exoneração.

D. 451 B cito art. 58. - D. 95S A cito art. 107.

Art. 839. - A exoneração e a cessão da hypotheca se
rão averbadas no verso do extracto do registro pelo oflicial
publico competente, á vista das provas e dos documentos
xigidos em casos taes, e terão o mesmo valor que se fos·

sem recebidas e averbadas na matricula..
D. 4S1 B cito art. 67. - D. 9SS.\. cil. art. Il6.

Art. 840. - Não se poderá oppôr sentença ou mandado
ao credor hypothecario, si não se lhe c1ér execução em
6 mezes da data do registro da mesma sentença ou man
dado no livro da matricula.

D. -IS1 B cito arts. 19 e 28. - D. 955 A cil. arts. 53 5-1'

CAPITULO IX.

Da desapropriação.

Art. 841. - A necessidade e a utilidé\de publicas autori
sào a desapropriação.

§ r. Quando o titulo de p àpriedade nào lhe impõe ex·
pressamente a gratuitidade, é sempre devida prévia indem'
nisação.

C. Rej>. art. 72 >i 17. - L. 29 a"' . .1828. art. 17. - C. C. E. 15 jUll.
17°.- L. 601 de ISSO, art. 16 § 1. - J. S. T. F. 1895. n. I09:

1 96, n. raS.

:' 2. os Estados só com pete legi slar sobre os casos e
regular o processo de desapropriaçào por utilidac1e public?
estadoal ou municipal.
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C. Rep., art. 34 n.23. - Arg. ex Acto aclc1ic. (L. 12 ag. 1834)'
art. 10 ?- 3. - Arg. ex L. 85 ele 1892, art. IS 8 9.

'§ 3. Não poderão, porém, preteúr o preceito do § I.

J. s. T. F. 1895. n. 109; 1896, 11. 105.

Art. 842. - A União pôde desapropriar a propriedade
particular e a dos Estados e Municipios.

Arg. ex C. Rep. ano 9 § <t. - Arg. ex L. I09 ele 1892. - L.
II'I4 de 1860, art. II §' 3. - D. 2948 ele 1862. - L. 628 ele 1851,
art. 49.

§ Unico. A desapropriação por utilidade publica municipal
não poderá ser concedida quando estiver em 9Pposiçâo a
desapropriação anteriormente decretada por utilidade publi
ca federal.

A. J. 14 ele 189I.

Art. 843. - E' susceptivel de desapropriaçâo toda a sorte
de bens, inclusive estradas de ferro, patentes de invenção
e qualquer industria priYilegiada 'em effectivo exercicio.

L. 9 sel. 1826. - L. 101 ele 1835, art. 3. - L. 353 ele 1845. 
L. 641 ele 1852, art. I' § 13. - L. 816 ele 1855. - D. 1664 ele
I 55. - L. 17+6 ele 1869, art. I l=i 9. - D. 5561 ele 1874, art. 21
. 9. - D. 6995 ele 1878, cl. XIII. - D. 7959 de 1880, el.
À'XXII. - L. 3129 ele 1882, art. I •. 4, alinea 2. - D. 8820 ele
1880, arl. 20. - D. 8843 ele 1883.. - L. 3396 ele 1888, art. 21
sego - D. 10.168 e 10.175 ele 1889. - D. 862 ele 1890, cl.
XXIX. - C. Rep. arts. 9 § 4 e 72 S 25.

Art. 844. - Terá lugar quando o bem pubbco eXIgIr o
llSO ou emprego por necess~dade nos casos de

a) defeza da Republica;
b) segurança publica;
c) soccorro publico em tempo de fome ou extraordinaria

calamidade;
d) salubridade publica extraordinaria.

C. Rep. art. 72 :> 17; arts. 5 e 6. - L. 9 sel. 1826, art. I. -
D. 3084 ele 1898, P. V, art. 95.

I. Antes do proprietario ser privado de sua propri
edade será inc1emnisado do seu valor.

L. 9 set. 1826, art. 5. - D. 3084 de 1898, P. V, art. 98.

§ 2. O valor da propriedade será calculado não só pela
propriedade em si mesma como tambem pelo interesse que
o proprietario tira della.

L. eH. arl. 4, - D. il. P. V, art. 97.

~ 3. Si O proprietario reCllsaT receber, o valor da pro-



priedade será levado ao deposito publico, ficando logo pri
vado da posse, 13em prejuizo dos recursos legaes, que não
serão suspensivos.

L. cit. arts. 6 e 7· - D. cito P. V, art. 98.

Art. 845. - No caso de perigo imminente, como de
guerra ou commoção, cessarão todas as formalidades e poder
se-ha tomar posse do uso quanto baste ou mesmo do do
minio ou propriedade, quando seja necessario para empre
go do bem publico, logo que seja liquidado seu valor e
previamente entregue ou depositado, reservando-se os di
reitos para se deduzirem opportunamente.

L. it. art. 8. - D. cito P. V, art. 99.

Art. 846. - Terá lugar por utilidade publica nos casos de
a) construcção de edificios e estabelecimentos publicas

de qualquer patureza que sejão;
b) fundação ele povoações, hospitaes, casas de caridade

ou de instrucção j

c) abertura, alargamento, proloD'gamento de estradas, ruas,
praças, canaes e outras vias de communicação ;

d) construcções de pontes, fontes, aquecluctos, portos,
caes, pastagens e quaesquer outros estabelecimentos desti
nados á commodidade ou servidão publica;

e) construcções ou obras destinadas á decoração ou sa-
Iubridacle publica ordinaria.

C. Rep. a.rt. 72 s 17. - L. 9 selo 1826, arl'. 2. - L. 353 de
1845. - L. 601 de 1850. - L. 8r6 de 1855. - L. 1746 ele 1869.
- L. 3396 ele r888, art. 2r. - D. 6 2 de r890. - L. 85 ele 1892 ,

art. 14 § 9 e art. 54-. - L. 221 ele i89'1, art. 50. - D. 308-1 ele 189~

P. V, art. lOr.

§ U nico. Tratando-se de invento industrial, proceder-se-ha
á desapropriação si o autor não aceitar o premio que o
Congresso acional conceder.

L. 3 [29 ele 1852, a.rt. I § 4' - D. 8820 de r882, art. 20. - C.
Rep. art. 72 § 25. .

Art. 847: - Aceita a indemnisação offerecida, recebida
ou depositada, será o expropriante iminlttido na posse.

D. 1664 ele 1855, art. 7. - L. 221 ele 1894, art. 50. - L. 85
ele r 92, art. 5+. - D. 308+ ele 189 , P. V, a.rt. JI2.

§ U nico. - Os tutores e curadores serão autorisados
por simples despacho judicial a aceitar as oEfertas.
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D. 1664 cito art. 6. - L. 221 ele 1894 art. 50. - D. 3084 cito
ali. III.

, Art. 848. - Não havendo accordo, proceder-se-ha na fór~a

das leis de processo.

D. 166+ cito art. 8. - L. 221 cito art. 50. - L. 85 de 1892, art.
54. - D. 3084 cito arts. 101 a 124'

§ r. A indemnisa,ção não será inferior a 011'erta nem supe
rior ao pedido ou exigencia- do proprietario.

D. 1664 cil. art. 12 § I· - L. 221 cil. art. 50. - L. 85 ele 1892
art. 5,~. - D. 3084 cito P. V, art. II7'

§ 2. Attender-se-ha á localidade, ao tempo, ao valor em
que ficar o resto da propriedade, ao dal11no que provier
da desapropriação e a guaesquer outras circumstancias
que inf1uão no preço; porém as construcções, plantações
e' quaesquer outras bem feitorias feitas na propriedade depois
ele conhecido o plano das obras e com o fim de elevarem
a indemnisação nào deverão ser attendldas.

D.1664 cito art. 12 D. 4, - L. 221 cito art. 50 - L. 85 cit. art.
54' - D. 3084 cito P. V, art. II7'

§ 3 Si os terrenos ou predios que houverem de ser des
apropl-iados sómente em parte ficarem reduzidos a menos
de metade de sua extensão ou ficarem privados das ser
ventias necessarias para uso e gozo dos terrenos e predios
não comprehendidos na desapropriação ou ficarem muito
desmerecidos de seu valor pela privação de obras e be1l1
feitorias importantes, serão desapropriados e indernl1isados
no todo, si assim o requererem os seus proprietarios.

D. 1664. cil. art. 2 n. 12. - Legisl. ciL

§ 4. Serão fixadas jndemnisações em favor de cada uma'
das partes, que as reclamarem sob titulos differentes:

No caso de usufructo, porém, uma só indemnisação será
fixada' em attenção ao valor total da propriedade e o usu
fructuaTio e o proprietario exercerão seus direitos sobre a
quantia fixada.

D. 1664, cito art. 12 n. 3. - Legisl. cito

Apt. 849. - . Para a avaliação das indemnisações dos
predios sujeitos a imposto predial serão observadas as
seguintes regras:
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1. nenhumf. indemnisação será 'menor dQ que o valor
de 20 annos do rendimento do predio, devendo ser calcu
lado pelo imposto que houver pago no ultimo semestl:e
immediato áquelle em que houver de verificar-se a des
apropriação; e, no caso de nào ter pago imposto nesse
semestre, pela certidão do que pagou no semestre antel'ior ;

II. si não houver pago Í1~lpoSto neste referido semestre,
regular-se-ha o preço sámente- pelo ultimo imposto pago,
sa,lvo o caso de se haverem feito no predio ouras impor
tanles depois desse pagamento ;

III. nenhuma indemnisação será elevada a maior quantia
do que importarem os 20 annos de rendimento, calculado
pelo imposto e mais 10 % dessa importancia, si o predio estio
ver alugado e os proprietarios forem maiores; Sl forem menmes
ou morarem nos predios que tiverem de ser indemnisadCls,
ou os predios estiverem no caso da regra II, a indel11ni·
sação poderá ser elevada até 20 ?!o acima dos 20 annos de
rendimento calculado pelo imposto.

D. r664 cito art. r3. - LegisL cito

Art. 850. - Si os predios forem daquelles que não pagào
imposto, a avaliação se fará sobl-e a base do aluguel do
predio com a porcentagem devida, a juizo dos arbitradores,
não excedendo a 20 o~.

§ I. Sendo os predios do dominio privado da União,
dos Estados ou dos Municipios, a avaliação será feita por
estimativa. ..

2. A inelemnisação dos predios que estiverem situados
em localidades não sujeitas a imposto predial, será feita
segundo a avaliação, a que se proceder sobre a base de
seu alugueÍ com a porcentagem deviJa, não excedendo a 20 %.

E:; 3. A indemnisação daquelles a que por seu desti,no es
pecial não puderem ser applicadas as regras anteriores,
será feita segundo as estabelecidas no art. 848 para o'
terrenos.

D. cito r66+, art. r3. - Legisl. cito

Art. 851. - O valor das aguas a indemnisar será o que
c01T~sponcler ao volume ou força motora, ele que ef{e ti V<l:

mente utilisar-se o proprietario ao tempo clà de. apropriação.
.' Uni o. A indemnisação não exc derá a exigencia cio

proprietario, n 111 se,-á inJerior
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a) á offerta do que promove a desapropriação,
b) a 6 % do valor da propriedade constante de inven

tario ou contracto de acquisição, revestido das formalidades
legaes, anteriores á decretação <.la obra, e na falta' de in
ventario ou contracto, do valor em que fôr estimada.

L. 3396 de 1888, art. 21. - D. 3084 de 1898, P. V, art. 120.

Art. 852. - Quando para serviço de abastecimento de
agua forem precisas construcções em terrenos pr04imos ou
adjacentes aos mananciaes, será devida indemnisação pelos
que para esse fim [orem desapropriados, observando-se em
tal caso na estimação do valor as regras prescriptas nos
arts. 848 a 850.

L. 3396 cit. art. 22. - D. 3084 cito P. V, art. 121.

I. Possuindo o proprietario egtabelecimento que fique
prejudicado com a desapropriação, por não permittir o in
teresse publico que lhe seja fornecida quantidade de agua
sufficiente para a respectiva exploração, será tambem des
apropriado o mesmo estabelecimento, regulando-se a indem
nisação pelo disposto nos arts. 48 a 850.

§ 2. Além dà indemnisação é garantida ao proprietario
a quantidade de agua necessaria ao consumo domestico,
fazendo-se para esse fim as convenientes <.lerivações.

L. 3396 cito arts. 23 e 24. - D. 3084 cito P. V, arts. 122 e 123.

Art. 853. - Feita a avaliação e recebida pelo propri
etario a sua importancia ou depositada, si recusar ou não
puder recebeI-a, o expropriante será immittido na posse.

D. 1664 cito alt. 9. - L. 221 de 1894. art. 50. - L. 85 de 1892,
art. 54, - D. 3084 de J898, P. \, art. 107.

Art. 854. - Os proprietarios dos tenenos e predios,
pelos quaes devão passar as estradas de ferro autorisadas
pelo Congresso e concedidas a emprezarios ou companhias
pelo governo da União, não poderão impedir que esses ter
renos ou predios sejão examinados e percorridos pelos en
g-enheiros encarregados do levantamento dos planos e plan
tas elas estradas.

Os emprezarios ou companlúas e seus engenhe ros deverão
rf'Correr ás autoriclaeJes no ca o de recu a dos proprietarios.

§ r. Os proprietarios serão indemnisarlos do valor de quaes
17
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quer bemfeitorias qu e tenhão sido destruidas ou damnifica
das por esses exames.

D. 1664 cito art. 14. - D. 3084 de 18g8, P. V, art. IIg.

§ 2. Fica em todo o caso salvo aos proprietarios o direito
de prevenir quaesquer excessos por meio dos interdictos
possessorios e de exigir caução que assegure a satisfação
do da-mno.

Arg. ex C. Rep. art. 72 § 17.

Art. 855. - Si. verificac1a a desapropriação, cessar a causa
que a determinou ou a propriedade não fôr applicada ao
fim para o qual foi desapropriada, considera-se resolvida a
desapropriação e o proprietario desapropriado poderá rei
vindicaI-a.

Arg. ex Legisl. cito .- J. S. T. F. 1895, n. g6.
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(~ gar bens, em fazer alguma obra, cousa. ou acto, e em abster-h=i'éc....- ...: .........
se de algum acto; estabelecem um vlOculo juridico entre~:AoJ.

o credor e o devedor. (I) ....~~.

Ord. I, 68, 24, 35. - Orel. ~, II, I a 3. - Ord. 4, 13. 6. - i.---~
Ord. 4, 36, _1. - Ord. +'. 38, pr. - Ord. 4, 'lo. pl'. - OreI. 4. '(~
72. - D. 3,0 ele 1890, alt. 216. \:,'/'" .

Apt. 857. - As obrigações podem estabelecer-se entre .
duas ou mais pessoas determinadas, conhecidas e isoladas,~ _~
ou entre pessoas determinadas e conhecidas como deve-~ .~

dores e pessoas indeterminadas como credores. j ~ . .
§ Unico. _O credor póde ser originariamente i11lletermi- ~1,J ~

nado ou nao. ~ ~ "O

D. I~4 de 1890, art. 32. .:.. L. 177 ele 1893. - D. 2519 ele 1897. ~ ~ ~ Q:
- L. 149 B de 1893. - Coel. Com. arl. 360. - laus. I" elo,~ ~ I
C~l1tr. ele emprestimo ele 3 jul. I 29· - D.308+ ele 189 , P. V, 'l"J .~ ~
alt. 168. - L. 561 d 1898.. N 11.

Apt. 858. _. Sem autorisação do Congresso Federal nin-' ~1~
guem poderá emittir notas, bilhetes, fic~s, vales, papel oui ~
titulo contendo promessa de pagamento em dinheiro ao
portador ou com o nome deste em branco. .

~ 'Õ
§ r. A obrigação será nuHa de pleno direito. . '4: !::'

oItj~~~~M-.t.c~t;:d;-a!~ ~ •
~~~~~;I;;./iz.,. ~iU4A-~7:;; . ' ~
~~~JJ:;;;::;;.::r:;'._ ~- ~~ '\.
~--- ....... . .a.~~ ~-J+.'OúW~.J.. ~r
~.,....~ ) ~ ~,,'J""J/.~-o:. ..~~.
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§ 2. Os titulos de credito ao portador emittidos pelos
governos dos Estados da União ou dos Municipios ou.
com a denominação de apolices ou com outra qualquer
não poderão circular como moeda nem como tal ser oEfe
recidos ou recebidos.

L. 177 A ele r!l93, art 3. - L. 561 ele 1898, arls. 1 e 2. - '.
Rep. art. 34, ns. 7 e 8.

Art. 859. - A pro1libição do artigo antecedente não com
prehende

a) as obrigações ao portador ou debentures emittidos de
accordo com a lei n. 177 A de IS de Setembro de 1893,
e os respectivos coupons para pagamento-dos juros;

b) 'os recibos, ch' ques ou mandatol' ao portador, passa
dos para serem pagos na mesma praça em virtude de cou
tas-correntes, comtanto que sejão de quantia superior a
100$000 ;

c) as lettras hypothecarias enlittidas por sociedades de
credito real;

d) os l;>i1betes de loterias devidamente autorisadas.

D. 33::!3 ele 1864. - L. 177 A ele 1893. art. 3 !%. 1 e 2 - L. 14gB
ele 1893, art. 16. - D. 169 A ele 1890, arl. 13 ~ 2. - L. 427 de
1896, art. 3. - D. 2406 ele 1896. - D. 2418 ele 1896. - D. 2777
ele 1897, ar~. 42. - L. 428 de 1896, art. I. n. 29 e art. 24.

§ U nico. Os mandatos e recibos a que se n:fere o ali
nea b) deverão ser apresentado:;; no prazo de 3 dias coú
ta 1 s das respecti'vas datas, sob pena .de perder o porta
dor o direito regressivo contra o passador.

L. 177 A de 1893, art. 3 ~ 2.

Art. 860. - Nas obrigaç-es ao portador a simples de
tenção do titulo estabelece a presumpção de propriedade e
a tradição opera a alienação.

§ Unico. Ao devedor não é reconhecido o direito de oppôr
ao portador excepção que se refira á pessoa do immediato
transmittente ou de qualquer outro intermediario.

D. 9:17 de 1890, art. 68 f) e art. 27 § 3. - D. 9370 de :8 5, art.
81. - D. 370 de' 1890, art. 314, - D. 1359 de 1893, art. I14' 
L. 1331 d 1866, art. 4, - D. 10.322 ele 1889 art. 2. - D. 2475 de
1897, art. 90.

APt. 861. - O proprietario de titulos ao portador que
delles rôr desapossado por motivo extranho á sua vontade

"



- 26r-

e á disposição da lei poderá obter novos titulas e impedir
que a outrem sejão pagos o capital e os rendimentos.

~ 1. Perante a justiça local do domicilio do devedor ou
da justiça federal, tratando-se de apolices da divida publica
nacional ou de seus COUPOIlS, allegará as circumstancias em
que tiver sido desapossado, declarando a quantidade, natu
reza, valor nominal e numeração dos titulos e setie, si hou
ver, e, quanto possivel a epocha e o lugar em que os
adquirira e em que recebera os ultimos juros ou dividendos.

~ 2. Serão intimados
a) o devedor ou seu representante para que não pague

o capital nem os juros ou dividendos ;
b) o presidente da Junta dos Corretores ou o syndico

da CanJara Syndical, conforme o caso, para que não sejão
negociados na praça os titulos ;

c) o detentor dos titulos ou quem interessado fôr.
~ 3. Será marcado por edital o prazo de um anno aos

terceiros interessados para dizerem de seu direito.

:s 4· Decorrido o prazo de um anno sem opposição e si
houverem sido distribuidas duas prestações de juros ou
dividendos, poderá o requerente ser autorisado a perceber
os juros e dividendos vencidos e que se forem vencendo
e o capital que se tornar exigivel, mediante caução.

§ 5. A caução comprehenderá o capital exigivel e a im
portancia das annuidades vencidas, sençlo a do ultimo anno
computada no dobro .

. 6. A caução será julgada por sentença, ouvidos o mi
ni. teria publico e um curador á lide.

~ 7· Dous annos depois da autorisação poderá ser levan
tada a caução relati \Ta aos- juros ou dividendos, permane
cendo quanto ao capital por mais dous annos. Tratando-se
de apolices da divida publica, o prazo será de 9 annos,
contados da .autorisação, si não forem regidas por lei especial.

~ ,. Ia falta de caução, ·serão depositados' o capital e
rendimentos exigi veis, os q uaes só poderão ser levantados
depois de decorridos os prazos do paragrapho antecedente.

~ 9· \.illda que se trate sámente de conpolts destacados
lia. titulas, regularão os mesmos prazos.

~ lO. Os pagamentos nos termos indicados importào qui
tação ao devedor e os terceiros que Se julgarem prejudicados
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só terão acção contra aquelle que, sem justa causa, se ti
v r apresentado como proprietario desapossado.

~ I r. O devedor e, tratando-se de apolices da divida pu·
blica federal, a repartição fiscal encarregada do serviço
dos juros e amortização, apprehenderá os titulos denuncio
ados, que lhe forem apresentados, communicando a occor·
rencia ao tribunal competente. .

~ 12. Si um terceiro se apresentar portador dos titulas
denunciados, será admittido a contestar; ficando suspensa
qualquer autorisação para o recebimento do capital ou
rendimentos.

§ 13. E' nuJla a negociação dos titulos denunciados e o
adquirente só terá acção contra o vendedor e o corretor
que tiver intervindo na operação.

. 14. Si não houver contestação no prazo de :; annos,
contados da publicação do edital, por decreto j'udicial o
prop"rietario desapossado poderá obter que sejão passadas
duplicatas aos titulos denunciados.

§ IS. Independente de despacho, poderá o proprio in
teressado por si ou poi: official de justiça fazer ao devedor
e á Junta de Corretores ou á Camara Syndical da Capital
Federal a intimação do § 2 por meio de notas em dupli
cata, passando o official de justiça certidão em um dos
exemplares ou lançando o intimado o sciente.

. r6. Estas intimações deverão ser ratificadas judicial·
mente dentro de 6 dias, sob pena de ficarem sem effeito.

Lo 149 B ele 1893. - Lo 354 ele 1895. - D. 2475 ele 1897. - D.
3084 ele 1898, P. V, arts. 168 a 174.

AI't. 862. - As disposições do artigo antecedente appli
cão-se

a) aos recibos e chéques ou mandatos passados para
serem pagos na mesma praça em virtude de conta-corrente;

b) ás acções e obrigações de companhias J?os termos da
legislação respectiva j

c) ás lettras hypothecarias emittidas p'or sociedades de
credito real;

d) ás apolices da divida publica, quando nâo regidas por
lei es:")~cial.

Lo 149 B ele 1893. art. 16. - D. 3084 ele 1898, P. V, arts. 168 a
17+.
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Art. 863. - Havendo contestação judicial sobre a pro
priedade dos titulas, o levantamento da caução ou deposito
só poderá ser feito por decreto judicial, ainda que decor
ridos estejão os prazos estabelecidos no art. 861.

ex' D. 9370 de 1885, art. 114. - ex L. 3140 de 1882, alt. II ~ 4•

. Unico. Sendo apresentados os titulas por quem tiver
feito a denuncia ou recebido os substitutivos, serão estes
recolhidos, e levantar-se-ha por decreto judicial a caução
ou deposito,

ex L. 3140 de 1882, art. II § 5. - ex D. 9370 ele 1885, art. IJ4

~[ I

Art. 864. - Tré!-tando-se de perda de chéque emittido
pela repartição fiscal para pagamento dos juros de apolices
da divida publica federal, o possuidor da apolice ou seu
representante dará aviso á repartição pagadora.

§ U nico. Si até um mez depois do aviso não se apre
sentar algum reclamante, dar-se-ha novo chéque ao interes
sado; havendo, porém, contestação, a justiça federal resol
verá.

D. 9370 de 1885, arts. 86 e 1I0.

ter por objecto (Plr~

. ~-z.
ter por objecto ~9A~"",

/t ......;;;t~
u').1

Art. 865. - As obrigações á ordem são transferiveis e
exequiveis por via de endosso. Este sem a declaração de
valor recebido ou em c01~ta confere sômente poderes de man
dataria, sem transferencia ele propriedade.

§ Unico. O endosso incompleto ou em branco presume:
se passado. á ordem com valor recebido.

Cod. Com. arts. 360, 361 e 362.

Art. 866..- A obrigação de dar pôde
cousa fungivel ou não fungive1.

§ L A ele dar cousa não fungivel pôde
a entrega de cousa certa ou incerta.

§ 2. A de dat' cousa fungivel é sempre de entregar cousa
incerta.

Ord. 4, 50. pr. - Ord. 4, 53, r. - Cod. Com. art. 192.

Art. 867. - Quando a prestação é especie, cousa que
não se dá por conta, peso e medida, não se paga dando
se uma por outra; considera-se que o objecto é individuo
ou corpo certo. ,

Orel. 4, 50, pr. - Oro. 4, 53, 1. - Orei. 4, 78, 1. - Ass. '1.76

de 23 novo 1769'



§ Unico. Especie certa, quando não se póde haver, deve-se
a sua verdadeira estimação, convertendo-se em quantidade,
quando estimada.

Ord. 4, 78, 8.

Art. 868. - A obrigação que consiste em dar ou entre
'gar importa a de responder por perdas e damnos' prove
nientes da não entrega.

§ Unico. A 'lei determina os casos em que a perda, os
riscos e perigos correm por conta do credor ou do deve
dor, salvo sempre o que entre elles fôr firmado ou accordado.

Cad. Com. arts. 197, 227, 230, 206 e seg. - Ord. 4, ,pr. I a 8.

Art. 869. - A obrigação que consiste em fazer ou nào
fazer se resolve em perdas e damnos 'no caso de inexecu
ção por parte do devedor.

Ord. 4. 70.

U nico. Os interesses e prejuizos, quando não estipu
lados, arbitrão-se judicialme"'lte conforme as circumstancias.

L. 6 auto 1784, § 8.

Art. 870. - Q' lugar onde deve ser cumprida a obri
gação, que descende de contracto, é o do domicilio do deve
dor, salvo estipulação em contrario ou disposição expressa
de lei.

§ Unico. O quasi-contracto, o delicto e o quasi~delicto

determinão o lugar da execução, podendo o credor prefe
rir o do domicilio do devedor.

Ord. 3, II, pr. e I a 3. - D. 169 de I 90, ar,t. 14 § Ia. -

Arg. ex. Ord. 2, 52, 3. - D.. 3084 de r898, P. II, art. 5.

Art. 871. - A execução da obrigação antes do venci
mento não dá direito ao desconto dos juros intermediarias.

Cad. Com. arts. 404 e 431.

Art. 872. - Não póde O credor eXlgu' mais do que lhe
é devido, exigir uma cousa por outra, deixar de descontar
o que tiver recebido ou exigir antes do vencimento do
prazo ou do cumprimento da condição.

O"d. 3, 34. - Ord. 3, :1. - Ord. 3, 36.
..

1. O credor, que demandar antes do vencimento do
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prazo ou do cumprimento da condição, incorrerá na pena
de esperar outro tanto do tempo quanto faltava, salvo nos
casos em que a lei o permitte.

Ord. 3, 35. - D. 16g A de 18go. art. 4 §8 3 e <). - D. 370 ele
18go, arts. 123, 125, 126 e 267, - D. 917 de 1890, art. 23 . 5.

§ 2. O credor, que demandar por divida a elle paga ou
sem deséonto do que recebeu, será condemnado 'a restituir
em dobro o que tiver recebido, salvo desistindo do pedido
antes da contestação da lide.

Orel. 3.36. .

Art. 873. - Sendo reciprocas as obrigações, não se cIiz,··.,.....~~1
em móra um dos obrigados emquanto o outro por sua parte
não cumpre ~obrigação que lhe toca.

ex Ord. 4.67,3.

Art. 874. - O credor fica constituido em' móra quando
nào aceita a pre~tação que lhe é offerecida effectivamente
e tal como deve ser effectuada.

Cad. ,orno arts. 205 e 234, - D. 737 de 1850, aTts. 3g3 e 397.
D. 848 ele 18go, arts. 235 e 237, - D. 3084 de 18g8. P. III. arts.
145 e 149.

Art. 875. - O devedor ficará constituido em móra desde
que o credor pedir o que fôr d vido, depois crefilldo o
tempo e o. prazo estipulade, mediante interpellação ou cita
çào judicial ou acto equivalen,te.

Ord. 4, 50, 1. - Cad. Com. art. 13 . - C. C. E. 19 novo 1874.

~ Unjco. A lei ou a convenção determina o cas.o em que
o devedor é constituido em móra sem necessidade de inter-
pellaçào judicial. -

Cad Com. art. 138. - A. F. 72 ele 188g. - D. 2800 ele 1 9 , arts.
36 e 37.

Art. 876. - M.Qr..a ou tardança, que voluntariamente se
commette, obriga ao c1amno e prejuizo.

Ord. 4, 8, 2. - Ord. 4, 53 5.

:-; nico. as obrigações de pagar erta somma de di-
nheiro os damnos e interesses resultantes da móra con istem
meramente na condemnaçào dos juros lega~e 6 % ao
anno, quando nâo estão taxados por convenção.

L. 24 out. 1832. - Cad. Com. art. 249.
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Art. 877. - A~ ou é culpavel ou é não imputavel.
Impediment0 invencivel e provadó exclue a lnóra.

Otelo 4, 53, 3.' - Ass. 191 de 5 ju1. 17ro. - Ass. 204 de 23
dez. 1715. - Ass. 208 de 18 jan. 1718. - Ass. 241 de ro jUll.
1747· - Ass. 244 de 2g ju1. 1747· - A. F. 27 de r890. -
Alv. 14 dez. r775, § 7. '.

Iestaoelecer qualquer cautela,
comtanto que a honestidade ou

Art., 878. - A ,móra póde ser purgada pelo devedor nos
- LJ/ • /J ,casos em que a lei n,ão. dispõe o contrario.
fi>?~.....-.~. .
"d...- P-~-..r.81? Ord. 4, 3g, 2.

Z.a-~ _Art. 879. - As obrigações sãof.i~·_ .-.,.h I,,~-"'" ~".Q.""
~""""'" '.I~a) puras e condicionaes ou com ~n~rgos ;
jf~'.r-::--b) solidarias;
t1/t1 ?~c) , divisiveis ou indivisivei'S ;
~ '/.. d) successivas, simuLtaneas e subsidiar.ias
~ I e) alternativas 'e disjul10tivas ;

.7"'- A f'-'Jl .....f) principa'€s e accessorias ;
~~ ..... : g) a prazo; .
~~J dI.'- h) com clausula penal " a---~
~~t'PeI'I.~ • « • ...,.

~A....h..J:i a). Ord. 4. 8, iI, ~, ..... Ord. 4, 63, pr. - .D. 370 .de I8go, arts.
;- ~-r-- ~ 245 e 250. .,.. .D. ~51 B' de r.flgo, ar 85. ,',

b). Ord. 2, 52, $... oid. A,' 5g, 2, ~,'4' - Alv. 7 mar. 1758.
Alv. IS aut. r7·58. - ·:Alv. 20 '111'1r. "!759' -. L. 22 dez, 1761, tit.
2 § 31. - lUv. 24 se 'W71 ... ':"''0. '§58r e 1874, arts.27 e 32.
(D. 2800 de 'r89S, étrt~:" 31l 3g). -. lJ: '8.8>20 de 1882, art. 66. 
D. 370 de r890 art. ~7 § :i. - C0cl, .•.&fl" 1r,1:. 6g § un. - L. 173
de 18g3, art. g. - D. g81!.'> de .r 8.8'3 r a'tt",,4 n. S. - D. 3084 de
I8g8, P. V, ali. 55 e). ..' .
e). D. 2162 ele 1895, art. 22. ..<." Cód.: Co-n. art. 431.
el). Ord. 4, 59, pr. - D. 9I7 elé I8gQ,'a . 23. - L. 173 ele 1893,

art. 3 § 3.
e). Ord. 4, 27, I· - Ord. 4, g6, 8, - Ord. 4, 97, IS.
f). D. I6g A de I8go, art.:rr § 1. - D. 370 ele I8go, art. 226 § I·

g). Ord. 4, 50, I.
h). Ord. 4, 70.

Art. 880. - E' permittido
clausula, pacto ou condição,
a lei não reprov~.

Considera-se nullo o que contravem á lei.
Ord. 4, 44, ~. - Ord. 4, 63, 19· - Ord. 4. 56 pr.

Art. 881. - Fallindo O devedor, as obrigações condici·
onaes serão comtempladas no rateio mas o pagamento será
differido até <'!ue se verifique a condição.



D. 917 de 1890, art. 23 § 2.

Art. 882. - A solidariedade não se presume; resulta de
expressa disposição da lei ou de acto de vontade.

Ord. 4, 59,2, 'l· --Lcgisl. cit•. (art.879 b). - D. 45L B ~e 1890. art. 30. I
1. Nas obrigações solidarias todas obrigão-se por um

e cada um por todos.

Ord. 4, 59, 4. - L. 22 dez. 1761 tit. 2 § 3L. - Alv. 7 mar.
1758, cl. L6. - Alv.' 14 out. 1758, cl. 13. - Alv. 20 mar. 1759.

§ 2. Para um dos credores ou para um dos devedores a
obrigação póde ser simples e pura e para o outro condicional
ou a prazo, sem Llue deL"Ye de s~r solidaria.

D. 917 de 1890,' art, /U li. IV, § 3. - Inst. 3, 17, 2. - Dig. fr.
7, L. 45, 2. - n;g. fr. 27, L. 46, r.

~ 3. Cada credor ill .soliduln tem o direito de exigir e
receber do cle"edo;: d. prestação e de usar das medidas
assecuratorias e de Qnservação do direito.

D. 917 de 189 , art. 70" n. IV~. :l.. - Dig. fr. 3 § I, L. 45, 2.
- Dig. fr. 31' s I, L. 46,::. - Dig-. 1r. 16, L. 31. - Cod.
C. I e 5'ir f. L. ,40,

§ 4 E' pennittido quaJlJuer:::tos coobrigados intervir na
causa como assi tent<- c tvnsidere,r-sc.. cerceiro para os effei
tos processuaes.

ex D. 308,4 de 189 l?: IH a'lts 228 e 689.

Art. 883. - :Bnt e ·cTedtir'.: solidarios a solução da obri
gação produzirá' os' effeito::, que resultarem da causa da
solidariedade

Arg. ex Coel. Com. art. 260. - Dig. Ir. 206, L. 50, 17. - Dig.
Ir. L4, L. L2, 6. - Dig. fr. L7 § 4 in f. L. L4, 3. - Dig. fr. 6
S 2 in f. L. 23, 3.

§ Unico. O devedor não póde oppõr o beneficio de divi-
são mas ao credor é permittido receber pagamento parcial.

Orel. 4, 59, 4. - Cod. C. 28, L. 8, 41. - Dig.. Ir. 8 § L, L.
30. - Dig. fr. 3 L, e Ir. II pr. L. 43, 2. - Dig. fr. SI, L.
46, r.

Art. 884. - O coobrigado que pagar toda a divida terá ac
ção contra cada um dos outros pela porção correspondente
em rateio geral; si algum estiver insolvavel, o rateio do
quinhão deste terá lugar por todos os que se acharem
solventes.
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Cad. Cam. al"t. 260. - Inst. ~. 21, 4. - Dig. fr. 26 c 71. L.
46, 1. - Nav. 99.

S 1. Si a divida foi contrahida no interesse de um só
dos coobrigados e este foi quem pagou, ficão extinctas as
relações entre eIle e os demais.

§ 2. Si a divida interessa a um só e não foi este mas
um dos outros que pagou-a, só o interessado deve reem
bolsar o coobrigado solveute, salvo si 6 unico interessado
é insolvente, devendo então todÇ>s' os coobrigados contri·
buir IJara o reembolso.

S 3. Observadas as disposições dos paragraphos antece
dentes, os coo brigados solidarios do fallido serào admit
tidos á massa pela importancia do que tiv~rem pago.

D. 917 de 18go, art. 70 n. IV f: 3. - Cad. Cam. art. 260. 
Legisl. romana cito

4. i a solidariedade resultar de delicto, O coobngado,
que pagar o total da indemnisação, não terá acção contra
os demais coobrigados.

Cad. Peno art 70. - Dig. fr. 1 § 14, L. 27, 3. - Dig. fr.
6 § 3, L. 17, 1. - Dig-. fI'. 57. L. 17, 2.

Art. 885. - O beneficio de restit\l1ção só aproveitará ao
coobrigado, tratal)do-se de cousa inclivid\la.

Ord. 3, o, 3. - D. :'I 'i de 189 , P. III, ar!. 693

Art. 886. - A prescnpção interrompida contra um dos
coobrigados não perpetúa a o ',rigação dos demais.

Cad. oro. art. 454'

§ Unico. Entre os coobrigados, po.rém, subsistirão as re
lações de direito decorrentes da solidariedade.

ex. Ord. 3, 81, 1, 2. - Dig. ir. 71, " I, L. 46, 1.

Art. 887. - Os herdeiros do coobrigado respondem pela
quota que corresponder a seu quinhão hereditario.

Cad.. Cam. art. 25 , alinea 2. - ,Dig. fr. 24, L. 46 1. - Cad.
. 6. L. 3, 36. - Cad. C. 1, L. , 32.

Art. 888. - A obrigação é indivisivel si razões naturaes
lornào im possivel decompôr em parles Ou Iraccionar a pres
tação, respeitada a identidade entre si e com o todo.

Cad. 'am. arts. 23'1> 236 e 237. - Dig. fr. 2 :s I e 72 pr. L.
45, 1.
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§ L A lei ou acto de vontade póde attribuir o caracter
de indivisibili<1ade á prestação cujo objecto seja natural-
mente divisivel. .

ardo 4, 36, 1. - Cod. om. art. 203. - D. 16g de 18go, art.
10. - D. 370 de 18go, art. 216.

§ 2. O credor não é obrigado a receber por parcellas o
que fõr ajustado por inteiro, salvo si a obrigação tornou
se divisivel por direito e nos casos expressos em lei.

Ccd. Com. art. 431.
3. Os herdeiros não sào obrigados in solidu11l quando a

prestação não está na obrigação mas na condição, isto é
quando uma somma de dinheiro é estipulada para o caso
do nào cumprimento da obrigação.

Dig. fr. 85 § 2 e 192 pr, ~. 50, 17· - Dig. fr. 4 § I e ú-. 72,
pr.; fr. 85 >; 5, L. 45, I. - Dig. fr. 25 8::3 g, 10, II, L. 10, 2.
Ccd. orn. art. 431.

Art. 889. - A responsabilidade de coobrigados póde ser
simultanea ou successiva.

§ L Os coobrigados com o f21lido, em divida não vencida
ao tempo da fallencia, darão fiauça ao pagamento no venci
mento, não preferiado pagaI-a inunediatamente.

.' 2. Esta disposição procede no caso de ser simultanea
a responsabilidade~ Sendp s.!:!:,ccessiva, como nos endossos,
a fallencia do endossado posterior não dá lrelto ao credor
para accionar antes do vencimento aos endossatarios ante-. ,
nores.

D. 917 d 18go, 3ort. 23 fO. s.
Art. 890. - As obrigações alternativas se executão com

o cumprimento de qualquer das prestações. Não é permit
tido ao credor exigir parte de uma e parte da outra para
formar o valor total da prestação.

ardo 4, 27, r. - Ord. 4, g6, 8 e 11. - Ord. 4, 97, IS. - D.
370 de 18go, art. 123. - Dig. fr. 8 ~ 2, L. 30. - Cod. orn.
art. 263.

Art. 891. - O accessorio segue o principal e entende
se virtualmente comprehendido em sua revogação .
... Unico. Sendo. nulla ou extinguindo-se a obrigação prin

cipal, tambem é nuUa ou extingue-se a accessoria.
Ord. 4.48. r. - ardo 4,50,2. - As . 320 de 2 mar. 1786. - D.
169 de 1890. art. II .. I. - D.370 de l8go, 3orl. 226 S; 1.-

.'
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l16·l,/4,f/,/1 Art. 892. - A o~rigaçã.o sem pr~zo considera-se v~nci~a

I 1J~Ã1. findo~ dez dias, SI. as c~~-cu_mstanclas da mesma obngaçao
-T ....~ nã lmpuzerem maIOr dilaçao, caso em que esperar-se-ha

j7a:r '-78 que ella se acabe. .

'"S;-J~7 ~_Ord. 4,50 1. - Cad. Com. art. 137,

I~~~rt. 893. - O cumprimento da obrigação a prazo póde ser
~~)'4 exigido antes do vencimento ..
~~ a) no caso de insolvencia do devedor, judicialmente ue-

,ÂH,,fIl. 1.. clarad~; .. . . ._
-.. f b) SI extmgUlrão-se ou dl1mnmrao de modo a tornar-se
-.f"~ ~ insufficientes as seguranças estabelecidas em favor do cre-l! dor, não lhes sendo dado reforço ou novo fiador.

~~~ Cad. Com. art. 263. - D. 737 de 1850, arts.605 e sego - D. 917
,~~~~ de 1890, art. 23. - D. 370 de 18go, art. 123.

l/~~~...§ Unico. Si, por eífeito de mOl'atoria concedida pelo go-
I~ vemo, os devedores á Fazenda Federal forem admittidos
~..Ir h a pa?ar seus debitos por prestações, vencida uma e não paga,

.. r l"L conslderão-se vencidas todas as outras.

A. F. 130 de 1838. - D. g885 de 1888, art. 38. - D. 2807 de 18g8, art.
3 n. 7.

Art. '894. - As obrigações descendem ou /:~~~~!
I. directamente da lei ou ~,.eJ;;J~

II. da lei e 4~ .... J!~
I d "l- a) do contracto e dos pactos adjectos; ~~J. I

b) de acto unilateral de vontade; L,
c) do qu~si-contracto; ~

d) do, dehcto ; --a--d:6f-l- ;..,<:.I1-I-;...f~ ~ la t,..,
1/j. e) do quasi-delicto, (

Ord. 3, 6, 4, - Orel. 3' 45, 3. - Ord. 4. 4. pr. 1. - Orei. 4,
II, 2. - Orel. 4, 67. 2. - Ord. 4, 76, pr. 4, 5. - Ord. 4, 79. pr.
- Ord. 4, 87, 2. - D. 370 ele 189 , :ut. 206. - '0(\. P n. arts.
6g e 70. - L. 55g de 18g , art. 10 § 4.



R. C. C. E. 27 ag. 1881. - A. A. 437 de 1881. - D.
189+, art. 289. - D. 2230 de r896, arts. r35 e r36.

§ 3. Ao remettente assiste o direito de retiral-a do cor-
reio, suspender a expedição· ou a entrega ao destinatario.

D. r692 A cito alt. 290' - D. 2230 cito art. r37' - União Postal,
~lt. 9. - D . .1063 de r892. - Conv. Postal de '\iVfl.shington
de. 17 JUDo 1897, -.:'1rt. 9· - L. 550 de r8g8. -'- D.3r70 de 1898.

Art. 898. - O momento da formação dos contractos por
correspondencia telegraphica e da creação das obrigações
que se contrahem por mero consentimento determina-se
pela regra do artigo antecedente, fundada na expedição.

§ 1. Todo e qualquer expedidor póde, justific'ando a iden
tidade de pessoa, suspender, si ainda fôr tempo, a trans-
missão do telegramma que entregou á estação telegraphica./

• I

vii í:-#-./:;;- I.- I,. 4k o~ $1-..~~~~~~~~
<r:>1~ ~ ... ~.--.~,.~--.J-.
J-~'J~ ~~~Jlo1' ~"'I Jf /J/"'H~..x;~~
~~~a-e~~""~(fI~ --
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Art. 895. - Os contractos, para os quaes a lei estabe- ~~<:-_
Ieee f?rmas e solem~1idades particul.ares, não pr.oduzem ~c- --~d/,,' ,
ção Sl as mesmas formas e solemll1dades não tlverem sldo ~"'_.~.. ,
observadas. 7........ t'Ui

( d,.f-~~Cad. Com.. alt. 124-. - Parte Geral, tit. III. ~

Art. 896. - SalvQ disposição especial de lei, os con- r 1

tractos são obrigatorios tanto que as partes se a.ccordão ~"'-.-L"'.t.- J

sobre oobjecto da convenção e a reduzem a escnpto nos '-..,-- ~
casos em que "esta pr~va é necessaria.

Cad. Com., art. 126.

'/ Art. 897. -;- Os contractos tratados por correspondencia r:J

i
epistolar, reputão-se concluidos e obrigatorios desde que ~~
o que receber a proposição expede carta de resposta acei-~"""~
tando o contracto proposto :;em condição nem reserva ;1i~ ;.,.

. até este ponto é livre retractar a proposta, salvo si o que~~ Iidt
~ a fez se houver ~Qmpromettido a esperar resposta e a nãotf1.«LM
,j dispôr do objecto do contracto sinão depois de rejeitada Azt;"f,U.<.'à.. .
" a sua proposição ou até que decorra o prazo determinado.~/~~

§ r. Si a aceitação fôr condicional, tornar-se-ha obrigato-~~......~I·
l:ia desde que o p.rimeiro proponente' avisar~e se con- ..&",...:,I?)
Jorma com a condrção. (~._"J:t:~1:,·tf;;..,7~

Cad. Com. art. 127. ~ """f.k:.L--.. ....-..) T;:'J-r -f,' )

§ 2. A carta entregue ao correio cOtlsidera-se pertencer
ao remettente emquanto achar-se em poder dos agentes pos
taes.
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:3 2. Si o telegrammajá tiver sido transmittido, para que
possa ser annullado, deverá ser expedido outro, formulado
pela estaçào, communicando a resolução do expedidor.

Cad. Com. art. 127. - D. 6701 de 1 77. - D. 1663 de 1894, arts.
165 e 167.

Art. 899. - O arrependimento e a rescisão por vontade
de uma só das partes contractantes têm lugar nos casos
e com os e[{eitos que a lei determina. .

Ord. 4, 2, L - Cad. Com. art. 236. - L. 354 de 1 95, art. lO.
- D. 2475 de 1897, art. '103.

Art. 900. - O elemento aleatorio não vicia os contractos
e póde constituir sua essencia.

Considera-se tal todo o acoútecimento Ülcerto, uma vez
que não dependa unicamente da sorte.

Cod. Peno art. 370' - Cod. Com. arts. 192, 633 e sego 666 e
seg, - Alv. 16 jan. 1773,. 3. - Alv. 13 dez. 1614, - Alv. 14
out. 1641. - Alv. 15 jul. 1779. - L. 294 de 1895. - D. 2153
de 1895. - D. 370 de 18go, art. 322. - L. 177 A de 1893, art. 6.
- D. 917 de 1890, ai:t. 23 § 1.

Art. 901. - O jogo de azar, a aposta, a rifa e a loteria,
quande prohibida, são contractos que não produzem abri·
gação.

Cad. P n. arts. 367 a 369. - L. 428 de 1896, ar!. 24' _. L. 55<)
de 1898, art. 16. .

§ r. Não se cOllsiderão jogos de azar as apostas de cor·
ridas a pé ou a cavallo ou outras semelhantes.'

Cod. Peno arl. 370. - L. 428 de 1896, art. 38. L. 559 de
I 9 , art. I n. 41 •

2. Tambem não se considerão de azar as operações
de Bolsa que poderão ser realisadas pela effectiva entrega
dos titulos e pagamento do preço ou pela prestação da
differença entre a cotação da data do contracto e a da epocha
da liquidação.

Exceptuão-se desta disposição as operações sobre lettras
de cambio e moeda metallica, que sómente são liquidaveis
pela entrega effectiva do objecto.

L. 354 de 1895, art. 9. - L. 359 dp 18 5, arl. 4 ,,~ I C 5. - D.
2.175 de 1897, arls. 94, 9'\, 9 , 101, 103, 119 e 120.
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Art. 902. - A diYida segue a natureza do contracto de
onde se origina.

Ord. 2, 52, 6 Íll f.

Art. 903. - Clausula em contracto nuUo é igualmente
nulla.

Ord. 3, 45, 2 a 5. - Cod. Com. arls. 2r4 a 216 e 36+.

D. 586 de r89Ó, art. 3. - D. r68 de r 9r, art. 8. - D. II9 de r892,
arl. r7. - L. 1i3 TI de r893. arls. i, 8 e 13. - D. 156_ de 1893,
arl. 5 . 2. arls. 6, i e ro. - D. 30.\ de r89 P. r. mis. ri8 a r .

;:::1rt. 905. - Os vicios redhibi~ ou defeitos occultos.v-r..d.. aJ

lt J"'lAdo objecto de un:a. transmissão a titulo one.r~so e existente.s 9cf'o
.:I.).".I;:;lO tempo da acqUlsIçào produzem responsabIlIdades ou obn-

j;.-gações que varião segundo a especie do contracto e a von-
~.~de das partes.

Ord. 4, r7, pr. 8,9, ro.-Cod. Com. arts. 2ro e 2]].

Art. 907. - ão permittidos como accessorios de con
tracto os seguintes pactos:

a) o commissorio ;
b) o de poder o vendedor remir em certo prazo a cousa

vendida ou q l1ando lhe approuver, restituindo o preço e
ficando resolvi la a venda;

c) o de não poder o adquirente ender ou alienar sinão
a certa e determinada pessoa;

d) o de, no caso de evicção, pagar o transmittente o
duplo do preço;

"'JP~
Art. 906. - Toda a transmissão a titulo oneroso obriga

~h'ansmittente á evicção nos casos e pelo modo que a lei
~cTetermina.

m.:~__"'1·

Ord. 1,62, +9.

I'!~' Art. 904. - E' prohibido o contracto de quota-Utis, em \ ir
(6) .f tude do qual o advogado haverá certa quota do valor da

. causa no aso de a vencer .

.ctlj). Ord r. 4 . 1I. - Ah'. 1 ag. 177.1 (suspenso pelo de II jul. 177 ).
~f,.d: -D. 3084 de' r89, P. 1, art. 237 a. - Ordenanzas Real s de
~:[! , Castilla, L. 2, T. 19, Jey 9. (r485).

, Unico. A porcentagem que entre o advogado e o cliente
{ôr contractada para a cobrança de dívida consistente em
dinheiro não se considera quota-litis,



e) o de clausula a contento;
f) o de reserva do dominio, emquanto não fôr pago o preço.

a). Ord. 4. 53. - Alv. 4 s t. 1810. - D. 9I7 de 18go arl 68 h.}
b). Ore1. 4, 4, pr. - D. 2800 de I8g8, art. 63.
e). Ord. 4, II, 2.

d). Ord. 3, 45, 3.
e). 01'(1 4, I, _. - Cad. Com. art. 207, n. II.
f). D. 9I7 de I8go, art. 68 h).

Art. 908. - O quasi-contracto, facto voluntario e licito,~

produz obriga' ões ou para com terceiros ou reciprocamen;~7
te enh'e as partes. Irwvr.lt/ftll~ +-,. .

Ord. 3, 6, 4' - Ord. 3, II, 3. - Ord. 3, 5g, 22. - Ord. 4, 76, "
()~--f;..h :;"pr. 4, - Ord. 4, 7 , pr. - D. 2733 de 1861, art. 3 § I n. 3. ~ .

A-.rA:...-J:t;;..~r;t. 909. - A gestão de negocios, a· aceitação de tU-ii:;;t::: k~ela ou curatela, a aceitação expressa de herança, a comil-f*!
~'I'':f'''-.munhãoincidente, o pagamento indevi.do importao obriga-~..
~~es que a lei deriva de quasi-contracto. tr.1t/Ú~/JS'f~~ J'

Ord. 3 6, 4, - Cad. Com. arls. 163, 3g6, 400. - J. S. T. F. .Jt;,.
18g8, n. 329 de 20 jul.(D. 0.3 selo PS'· 490 9)· ,,)J.'r:1,

Art. 910. - A çommunhão incidente comprehende as rela-....
ções juridicas que se formão ~

a) entre os credore", por effeito .da. fallencia e cessão de 'fr
bens do devedor commum, ou da l1qUlelação forçada ele sO·· ..
ciec1aele anonyma ; ~

b) entre os obrigacionistas por effeito da emissão ele obri-,J ~

gaçães ao portador pelas sociedades anonymas ou em COIH'
mandita; ,

c) entre os interessaelos na liquielação, repartição e contri.'f.-
buição ela avaria grossa. ~

D. 917 de I8go. - D. 434 de 18g1. - L. 177 A de 18g3, art. 4 "'~
2 e art. 5. - D. 25Ig de 1897. - Cad. Com. arts. 772 e sego - D'i«
301\'1- de 18g8, P. IV arts. 174 e se"-.

§ Unico. A communhão em materia de successão e ele bensJ. HlflJ.
inelivid~la.~s, qU,e se to_mão .c~mn~uns, e. a. confusâ? elelimites, 3.~-rri,
determlOanelo as acçoes elivlsonas, ongl11âo obngaçoes que
a lei xegu1a.

D. 720 ele 18go.

Art. 911. - O erro de facto ãu ele direito autorisa a
repetição elo inc1 bit.o.

§ U nico. A solução elo inclebito comprehenele o caso de



Art. 912. - A violação de lei penal, crime
venção. obriga o agente, autor ou cumplice,
sação do damno.

pagamento ou seu equi valente, a prestação indevida de {acto
e a renuncia de direito.

ex Cod. Com. arts. 213, 3g6 e 400. - Inst. 3, 14, I. - Dig. L.
12, 6. - Dig. fr. 16 § I, L.' 16, r. - Dig. fr. 45 pI', L. 50, 17. 
Cad. L. 4. 5. - Cad. C. 3, L. 3, 42. - Cad. C. 32, L. 4, 32. 
Cad. C. g, L. 4. 2g. - Cad. C. 3, L. 3, 43. - L. 18 ag. I769,
§ g.

k~./.L· .
Ou contra- -";;:r
á indemni-;t; ~~~

~~~J- "Cad. Peno arts. 2, 1'7 e 6g bJ. - D. 3084 de I8g8, P. II, arls.~ ~
- 5 ~-J6 e 7, '. -

U · D' 'd . . ~~1§ mco. os cnme~ commettl os . em. palZ estrangeIro~-
pOI' qualquer pessoa resIdente no Brp.zII, ~lllda quando taes ............ ~...ú.
crimes nâo sejão dos que possão ser processados e julga-~~

dos pelos tribunaes. da Republica, resulta para os oEfendi-~~
dos o. direito de intentarem as acções civeis de satisfação:t::~~ I

do damno. ~~-..z:=

D. 6g34 de 1878, art. 7· - D. 3084 de I8g8, P. II, art. 56. ~

L/:A Art. 913. - O quasi-delicto, facto' pelo qual uma pessoa =-:J:
t" sem mald ade, mas por acção ou omissão que não merece~~

. desculpa ou justificação, causa damno á alguem, obriga a sua d-u...<A.I.•••••

~paração.(M~~~~t..,~~7,;,.~~M(f";"-)
....w>I""'J. O facto mate~amno por SI 50 não origina' a ~bri- oh.ltt,-l-f~

,p...~ação mas a negligeI1cia, a culpa ou fa~~ 14.f'~
~~~I~/~~,,,,,,,,,,,,,,/~~

Ord. 4, 76, 5. - Ord. I, 62, 32, 70. - Alv.17 ag. 1758, § 32. -.
L. 33II de 1886, art. 13. - L. I OUt. 1828, art. 66 ~ 3.

SECÇAO III.

Da transmissão das obrigações.

Art. 914. - A cessão e a subrogação opérão )por acto
entre vivos a transmissão das obrigações.

Ord. 3, 92 in f. - \.or1. Com. arts. 260, 3g7, 728 c 795. - D.
737 de 1850, art. 491 i:' j. - D. 169 \. d 189, art. d. - D. 370



de 18go, art. 225. - D. 451 B de 18go, art. 64 3. - D. g55:\
ele 18go, art. Il3 !3 3. - D. 3084 de 18g8, P. III, H1"tS. 162 e 537
§ uno

Art. 915. - A 'cessão é nulla quando feita
a) com o fim dedefraudar a outra parte, ou
b) a pessoas que em razão do oflicio ou funcção são pro

hibidas de adquirir bens ou effeitos sob sua administração,
disposIção ou guarda.

Ord. 3, 3g, 2. - Cad. Peno a1"t. 23_.

Art. 916. - E' prohibido ceder direitos e acções litigiosos.

Ord..h Ia. - D. 308+ de 18g8, P. III, art. 49+.

§ I. Podem, porém, ser objecto de acto juridico
a) em dote e doações por causa ele casamento;
b) em transacção sobre o pleito entre as proprias par

tes litigantes;
c) em partilha entre herdeiros da herança sobre a qual

litigavão ;
d) em nomeação de bens aforados;
e) em concordata. por abandono;
f) em cessão geral de bens;
g~ nas execuções.

Ord. +. lO, II. - D. 917 de 18go. - D. 737 de 1850, arls. 51~

~ - e 52+. - D. 95+9 de 1886, arl. 12. - D. 30 " de 1891\, P. III
art. 537 . uno - T. de Fr. '. art. 351.

§ 2. E' licita a cessão de execução de sentença.

D. 737 de I 50, art. 4g1 ~ 3. - D. 763 de 1890. - D. 8., de
1 go, art. 245. - D. 3084 de 1 g8, P. III. art. 162.

~ 3. E' tambem permitlida a 'essão do direito e acção de
herança.

Ord. 4, 61, 4-- - D. 2800 de 1898, art. 45 11. J r. - ~\.. F. Iz5
e 21g de 1878.

Art. 917. - A cessão não faz o éedente solidario na obri
gação ou respon5avel pela solvabilidade do devedor, salvo
quando a lei ou a convenção assim o determina ou nO casO
de dolo.

~ Unico. E' respol1savel, porém, pela garantia da certeza
da obrigação, sendo a cessão a titulo oneroso f' sem oca·
racter de objecto in erto ou du"idoso.
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ex od. Com. art. 36+. - ex. D. 370 de 1890, arts. 312 e 36+
~ 2. - Di"'. fr. 17. L. 2. 15. - Dig-. fr. +e 5, L. +8, +. - Dig.
fr. 7+ &; 3. L. 21, 2. - Dig-. fT. 75 ~ r, L. 30. - Dig. fr. 108.
L. 50, 16. - Dig. fr. 13, fr. r75 '" I e fr. 177, L. 50, 17.

Apt. 918. - O cessionario não tem mais direito do que
o do cedente; o devedor poderá oppôr-lhe todos os meios
de defeza que poderia oppor ao cedente.

Ass. 278 de 23 novo 176 . - D. r69.\ de I 90, art 13. - D. 370
de r890. arts. 225 e 36+ ~::l 2 e 3.

Art. 919. - O cessionario tem acção contra O devedor
pela importancia total do credito cedido e seus accessorios.

Arg. P.X L. 18 ag. 1769' - Rev. ]urispr. T. X. de 1898, pg. 426.

Art. 920. - A cessão ou traspasso com accordo do
devedor prodnz effeito de novação, extinguindo as relações
entre elle e o cedente.

Arg. ex Cad. Com. art. 438.

§ nico. Considera-se haver accordo do devedor, isto é
estar autorisada a cessão ou traspasso, si o credito é passado ~~

á ordem do credor. /V-~d~tr~J.dl.,,-'~~rJ"'~"-
~ /uLo .-'___._

Arg-. ex od. Com. ali. 360.

Art. 921. - Considera-se cessionario o procurador em J
cousa sua propria, a quem pertence todo o proveito e damno
da demanda.

Ord. 3, 45, 7.

Art. 922. - A cessão de credito hypothecario e de divida
pignoraticia agricola obedece a condições especiaes que a
lei indica.

D. 169 ele 1890, art. 13 - D. +51 B de I 90, art. 38. - D. 370
.de 1890, art. %+ ~§ 2 e 3.

Art 923. - A cessão de dividas passivas da União não dá, .
ao cedente o direito de oppõr compensação,si o credito cedido
nào fôr de deposito de dinhe~ro entrado nos cofres federaes.

L. '25 mar· I '21, art. r.

:-;; Unico. Aindé). que o credito cedido, por .ser de deposito,
pode se autori 'ar compensação, não poderá prevalecer-se
dessa faculdade o cessionario exactor alcançado ou devetlor
por ifeito de contracto.

L. it. arL 3.
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Art. 924. - A subrogação resulta de disposição expres
sa de lei ou de acto de vontade.

Ord: 3, 92. - Cod. Com. arts. 260, 397 e 728. - D. 370 de 1390,
art. 22+.

§ I. Sem pagamento ao credor não ha subrogação.
~ 2. O devedor é obrigado para com o subrogado sômente

pelo que este pagou.
§ 3. O subrogado não tem mais direito do que o do subo

rogante.

ex D. 370 de 1890, arts. 224, 225 e 364, § § 2 e 3. - D. 169 A
de 1890. art. 13.

Art. 925. - A subrogação em credito hypothecario ou em
divida pignoraticia agricola depende de formalidades espe
ciaes que a lei declara.

D. 169 A de 1890, art. 13. - D. 370 de 1390, arts. 225 e 36+ § §
2 e 3. .

Art. 926. - A solução ou pagamento feito por um tér
ceiro desobriga o devedor mas si este tinha interesse em
que não se fizesse o pagamento, porque podia illidir a ac
ção do credor por qualquer titulo, o pagamento de terceiro
é julgado indevido e incompetentemente feito e não perime
o direito e acção contra o seu devedor.

§ U nico. Sendo o pagamento feito antes do vencimento,
o subrogado não pôde accionar o devedor sinão depois
de vencido o prazo.

Cod. Com. art. 436.

SECÇAO IV.

Da extincção das obrigações.

~
d~;:;~ Art. 927. ~ Extinguem as obrigações
~ r. o cumprImento ou execução e a solução ou pagamento;

~ .a:..1--.-2 . a dação in solutu1n, a concordata por abandono, e a
-v~ cessão geral de bens ;

{.ltiA~ -Y/7f?t/3. a compensaçao ;
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4. a confusão;
5. a novação ;
6. a transacção;
7. o pacto de não pedir;

jf1f- 8. o perdão ou remissão;
?.rh- 9· a renuncIa;

10. o .mutuo dissenso e o ilistracto ;
II. a impossibilidade de execução;
12. a perda, destruição ou perecimento
13. a cQudição e o prazo resolutorios ;
14. a annullação do acto ou titulo;
15. a 'prescripção ;
16. a disposição da lei. . . ~~~

33\ /7- Á_.J..A-J/>.A~,~~~~-:~",1r~~
'I I.J ~~---r-/~~...,~,~~ ....~~-~!J.'

~I ~~~() ~..... ~ paga1'ffm1tcr.- .

Art. 928. - O pagamento deve ser feito na espeCle de
moeda determinada no contracto.

§ Unico. Si a divida fôr em moeda metallica, na falta
desta, .0 pagamento póde ser feito em moeda corrente ao
cambio llue correr no lugar e dia do vencimento; si houver
móra e o cambio descer, ao curso que tiver no dia em que
o pagamento se effectuar, salvo tendo-se estipulado expres
samente que este deverá s~r feito em certa € determinada
especie e a cambio fixo.

Ord. 4, 21, 1. - Cad. Com. aLt. 431. - "\ ide T. de Fr. C. arts.
822 e 832.

Art. 929. - O pagamento, não havendo estipulação em
contrario, devp ser feito no lugar onde morar o devedor.

Ord. 2 52, 3. - Cad. Com. art. 430.

Art. 930. - A prova de pagamento se faz pelos mesmos
modos paI' que se provão as obrigações, salvos os casos em
que a lei exige instrumento ou acto d terminado.

Ord. 3. 59, pr. e 3. (Alv. 30 out. 1793). - L. 79 de 1'892, art. 2.
- D. 370 de 1890, arts. 102 e 230.

~ r. A entrega do titulo de divida pelo credor ao deve
dor faz presumir pagamento.

ex. Cad. Com. art. 434.
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~ 2. A quitação ou recibo em termos geraes sem reserva ou
limitação e quando contem a clausula ajuste final de' cOlltas,
1'esto de maior qaantia ou outra eqUivalente, presume-se que
comprehende todo e qualquer debito que provenha de cau
sa anterior á data da me"ma quitação ou recibo.

Cod. Com. arl. +3+, alinea 2.

Art. 931. - E' nullo de pleno direito
a) o pagamento feito pelo devedor depois' da decreta

ção do sequestro de seus bens ou da declaração de sua fal
lencia, publicada na fórma da lei nos casos nell.a. determi
nados;

b) o pagamento feito ao fallido depois de publicada a
sentença da declaração ua fallencia.

D. 917 de 1890, art. 28 a) b) e S§ 1 e 2.

Art, 932'. - E' tambem nullo de pleno direito, mas s'·
mente em beneficio da massa, o pagamento de divida não
vencida, feito dentro do termo legal da fallencia quer em
dinheiro quer por outro modo.

D. 917 de 1890. art. 29 b).

§ Unico. Pela restituição do pagamento o credor reassu
mirá o seu estado anterior de direito e participará dos di
videndos, quando chirographario.

D. 917 cito art. 34 s 3.

. Art. 933. - O pagamento pód~ ser feito com subrogação.

Ord. 3, 92. - Cod. Com arts 260, 397 e 728. - D. 169 A de 18go,
. art. 13.

~.S-U:.Art. 934. - Quando se deve por diversas causas u ti
l 6.--~-tulos differentes e na falta de ajuste ou de declaração no

jJ J~'H4~ibo ou quitação, o pagamento imputa-se
;~~'a) na divida liquida em concorrencia com outra illiquida ~
r;;t::zz.. ~b) sendo igualmente liquidas na mais onerosa;
~~~cl- em igualdade de condições na mais 'antiga ;
~~' sendo da mesma data e de igual natureza em todas pro
~; Borcionalmente;
~~ nos juros .quanto baste para a solução dos \'encidos e
:iJ-~oresto no capltal.
t!Ô'{ "'6-J· I /! Cod. Com. art. 4~3.

• ( Art. 935. - O deposito judicial em pagamento ou con·
N·,Sd signação tem lugar quando
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a) o credor recusa o pagamento o[erecido ;
b) o credor não quer passar quitação ou não a passa com

a egurança necessaria e por tantas vias quantas convem ao
devedor;

c) ha litigio sobre a divida;
d) o credor é pessoa indeterminada;
e) a divida é embargada ou penhorada em poder do de

vedor;
f) a cousa comprada está sujeita a algum encargo, onus

ou obrigação;
g) na epocha do pagamento o credor hypothecario não

se apresenta para receber a divida;
11) em todos os casos em que a lei expressamente o au

torisa.

Ord. 4. 6 - D. 737 de I85C'. arts. 3g3 e 394' - D. 763 ele I go.
- D. 164 ele 18go, art. 32 !:j 3. - D. 16g A ele 1 go, arl. II ~ 7.
D. 370 ele r8go art. 22 . - D. +51 B ele 1 go, art. 5g. - D. 9I7
ele I8go, art. 63 ~ 4. - L. 177 A ele 18g3, art. 1 !': I n· r. - D.
308+ ele 1898, P. lU, arts. 145 e sego

Da dação in solutum. Da concordata por abandono.

Da cessão geral de bens.

.~. .

Art. 936. - A dação in solut1tnt ou entrega de béns em:e~
pagamento é equiparada para todos os effeitos á compra e~~k .
venda. . r"!" '

. Orel. 2, .18, pr. - Ore:. 4,. 17. 9. - D. 2800 de 18g8, art: 52.4c.c.I... ..,,~,
n. 4. - ~. 360 ele 1 9;), alt. n. 6. - L. +29 de r8g6. alt. 9· ",...c~e-u..
- D. 370 ele I8go, art. 236 § 3. - ,\.1v. 5 maio 1 1+. - Alv.~~
3 jllll. 1 . - Inst[. 1 set. I 36. art. 4' /!":.~

Art. 937. - Em vez da arrematação ou de adjudicação ~.i..z?:
da propriedaue dos bens penhorados póde o exequente, não • ,
se oppondo o executado, requerer o seu pagamento pelos
rendimentos dos mesmos bens si forem indivisos e o seu
valor exceder o dabro do da divida, precedendo avaliação
dos referidos bens, a conta da importancia da execução
e o calculo do tempo preciso para a solução da divida.

. Unico. E' im12utavel ao credor adjudicatario dos ren-
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dimentos O que deixar de receber por culpa, omissão ou
negligencia, sendo-lhe levadas em conta as despezas nece~·

sanas e os 01'/.US reaes que .pagar.

D. 737 ele I850, aI-ts. 564, 565 e 566. - D. 848 ele I8go, arts. 291
e 2g3. - D. 3084 de r8g8, P. III, arts. 594, 5g5 e 5g6.

Art. 938. - A adjudicação judicial é sempre voluntaria.
§ Unico. Si o valor dos bens adjudicados exceder a im

portancia da divida, deverá o credor consignar o excesso.

D. 737 ele 1850, art. 56r. - L. 3272 ele r885, art. r ~ r. - D.
g549 ele r886, arts. 26 a 28. - D. r6g A ele 18go, art. r4 § 1.

Art. 939. - E' licito ao credor exequente requerer que
lhe fique salvo o direito de executar directamente 'os deve
dores do executado por meio das acções competentes, em
que ficará subrogado.

~~
D. 737 ele 1850, art. 524' - D. 9S49 ele 1886, art. 12. - D.

'- • ~aIk" 3084 ele 18g8, P. III, art. 37 S Ull.

~ -~ ~-
'f;;",.,.."~t:Art. 940. - Importará quitação ao devedor
~ ,~ p.. :.ã) ~ con~ordata por aba.ndono, quando o concordatario
Iv , ...-.-~ao for socIedade coml'nerClal;
~ '" ll.lA-"" ~ b) a cessão de bens.

~ I ~':f;, , 3.(/D. 917 ele 18go, aTts. 43, 73 § 6, 75 e '137.

~~ ri' § I. A concordata nas condições deste artigo e a cessão
-"It,t:' ,I.( de bens comprehendem em seus effeitos os credores por

"pJ. Jo. titulo não mercantil.

D. 917 cito arts. cits. e art. 45 § 4.

§. 2. O devedor que para obter concordata tiver occul
tadá ou desviado bens, simulado passivo, feito conluio (';111

algum credor ou por outro qualquer modo \ .::iado o çon
sentimento dos credores, poderá a todo o tempo ser obri
gado ao pagamento integral da divida e seus juros.

D. 917 cito art. S.,.

§ 3. Verificado em qualquer tempo que na cessáo de bens
o devedor não procedeu com lisura e probidade, os credores
poderão accional-o para pagamento integral da divida e seus
Juros.

D. 917 cito art. 137 § j.

Art. 941. - O devedor por titulo civil! no caso de ces-
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sação de pagamentos ou de insolvencia, reputar-se-ha insol
vavel e poderá prevalecer-se da cessão de bens, verificada
sua boa fé.

§ r. Apresentará o inventario de seu activo e passivo, que
será submettido á deliberação dos credores.

§ 2. Prevalecerá a deliberação que fôr tomada por credor
ou credores .que representem a maioria do valor dos credi
tos, não se telldo em consideração o llUl11erO mas a somma
e quantidade da divida.

§ 3. A deliberação poderá versar sobre concessão de prazo
até 5 al1l10S para p,agamento.

g 4. Aceita a cessão, proceder-se-ha à liquidação dos
bens pelos meios communs.

5. A cessão não importa plena quitação ao devedor;
adquirindo novos bens ficarão elles obrigados ás dividas,
exceptuados os que forem necessarios á sua subsistencia e
de sua familia.

Ord..,. 74, - Ord.. 3, 78, 8. - D. 16g A de 18go. art. 20. - D.
165 A de 18go, art. 5. - D. 370 de 18go, art. 380. - D. 917 de
18go, ar!. 1~0. - Cod. Com. ar!. 310. -

Art. 942. - A cessão de bens não terá lugar quando o
devedor, depois de comlemnado.. alinear bens em fi-aude da
execução ou quando póde ser preso.

Ord. 4, 74, g. - Cod. Peno art. 337. - .D. 737 de 1850, arts. 525
e 574' - D. 848 de 18go, arts. 268 e 2gg. - D. 3084 de 1898, P.
III, arts. 514 e 524'

~~a.{;~/.,.a~.. -

~~~~
'~4":"'~q--"':"'~r-'
n-.:-z.r,.$<!.~i

~~~~
,........ ~?-- """-~~-

01 Art. 943. - Compensação é o desconto que reciproca- k ~

~ mente se faz no que duas pessoas devem uma á outra. ~

~ Ord. 4, 78 pr. - Vide T. de Fr. arts. 840 a 852. ~

" § Unico. Opéra-se de' pleno direito nas contas-correntes. j'~)
D. 917 de 18go, arts .• 21 e 2g b).

Art. 944. - A compensação tem lugar na acção real, na
pessoal e sua execução, comtanto que se allegue de quan
tidade a quantidade.



só designada pelo
quantidade e póde

embora determinada, não puder ser
pagar seu valor, será permittida a

·Ord. 'h 78. pr. - D. 737 d 1850, art. 577· - D. 3084 de 18g8.
P. III, art. 604 e).

§ r. A quantidade póde ser dinheiro como tudo aquillo que
consiste em numero, peso e medida.

Ord. 4, 78 , pr. - Ord. 4, 50 pr.

§ 2. Quando as quantidades das duas dividas [orem as
mesmas, extinguir-se-hão inteiramente; si differentes, a di
vida maior se extinguirá até a concorrencia da menor.

Ol-d. 4, 78, pr.

Art. 945. - De uma especie á outra. isto é quando se deve
um corpo certo e determinado, não póde haver compensação.

Ord. 4. 78, 7·

•

Art 946. - Para dar-se compensaçào é necessario que as
dividas sejão liquidas, certas e claras ou por confissão da
parte ou por outra prova.

Ord 4. 78 . 4'

:-; U nico. Exceptuão-se as dividas incertas e illiquidas, cuja
prova se possa fazer na dilaçào probatoria.

Ord. 4. 7 .4- - D. 737 de ] 50, art. 577 S 5. - D. 763 ele I 9°.
D. 3084 ele ]89 , P. III, art. 604 el.

Art. g' 7. - ão tem lugar a compensação
a) nas dividas de deposito. salvo si se fundar em outro

deposito tambem de quantidade homogenea ou ele dinheiro j

b) nas acções de força. roubo ou furto, a não ser casa
da mesma natureza ;

§ r. Si a especie fôr indeterminada e
genero a que pertence, converte-se em
se pagar com o seu respectivo valor.

Ord. 4. 78, 7, - Ord. 4. 50, pr. - Ord. 4, 53, 1.-

§ 2. Logo que se determine o valor da especie indeter
minada ou por convenção das partes ou por decisão judi

-cial, a compensação é admissivel com outra quantidade.

Ord. 4, 78, 7·

3. Si a especie,
havida e si tiver de
compensação.

Ord. 4, 78, 8.
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c) nas dividas de alimentos;
d) nas execuções fiscaes.

a). Ord. 4, 7 , l. 6. - Ord. 3. 33, 4. - D. 737 de 1850, art.
278. - (Cad. Com. art. 440). - b 763 de 1850. - L. 221 de 1894.
art. H. - D. 3084 de r89 , P. III. art. 621.
b). Ord. 4. 78, 2, 6.

e). Orei. 4, 78. 3.
dI. D. 9885 de 1888 arts. 12. 29 e 40. - D. 848 ele I 90, arl.
201. - Ord. 4: 7 . 5. - D. 3084 de 1898, P. V, art. 66.

L Aos credores originarios da Fazenda Federal e aos
seus herdeiros, quanto a dividas da herança. se admittirão
administrativamente encontros ou compensações a respei
to de todos os seus debitos~uma vez que os creditas não
tenhão sido havidos por traspassas ou cessões .

.' 2. O preceito do paragrapho anterior não comprehende
os credores por titulo de depositos que tenhão entrado no
Tbesouro. aos quaes é reconhecido o direito de compensar.

§ 3. Em todo o caso ficão excluidos quer da compensa
çào admillistrativa quer da judicial os recebedores e con
tractadores fiscaes, quanto a divida,s procedidas de seus re
cebimentos ou de seus contractos.

L. 25 mar. r82r, arts. I e 3. - L. 20 out. 11'123. - L. 21 out I 32,
·/.,LL_./._t~rt. si5. - D. 304 ele 1 98, P. V, art. 66. , .
~.~~_ _C~~(~~) • .,~. ,""'!.

. J~:~~~~ • ---<~......;..~
!I",:.~ -uL..~ "~.1 ua çon usao. J
r--..... ~~ -U/t'- ç;(}. pt-l-r·"1 j7'YI.rtI;~

Art. 948. - Concorrendo na mesma pessoa as qualidades"".,AI'V"'''
de credor e de devedor, extingue-se a obrigação por confusão. /-rD

D. 169 A ele r890, art. II S r - D. 370 de 1890, arl. 226 s 7,

"~-. Unico. Si a confusão cessar por acontecimento posteri-
;ãr que restabeleça a separação das qualidades de credor

,.J;f~ e de devedor, a obtigação voltará a seu estado ant rior' de
.,..:...direito, salvo os direitos adquiridos de terceiros .

• J...~rg. ('x D. <;JT7 de 18go, art. 29 b) e 34 ~ 3. - T. ele Pr. Esb. nrt.
~l:~i'Ill)5.
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b) novo devedor substitue o antigo e este fica desobri
gado; ou

c) por nova convenção se substitue um credor a outro,
por effeito da qual o devedor fica desobrigado do primeiro.

Cad. Com. art. 438.

§ L A simples· prorogação de prazo não induz novação,
porém extingue a obrigação do fiador, si não consentia ex·
pressamente.

Cou. Com. art. 262.

§ 2. A novação desonera todos os coobrigados que nella
não intervêm; todavia na cOJ.lcordata. por pagamento, aceita
e homologada, os coobrigados com o fallido continuarão res
ponsaveis, 11avendo declaração expressa nesse sentido.

od. Com. ar\. 438, alínea 2. - D. g17 d 18go, arl. 76 ~ 1.

~+ 'R..1.« {JJ""

fj~ /- L n)-8) Da transacção.

~1;..C1 e ...-r , _ . _
I --1;/ ."...Art. 950. - Da-se transacçao ou composlçao quando por;:?$meio de concessões reciprocas as pártes eh.1:inguem obriga·
~Ção litigiosa ou duvidosa.I(,-;./~Me.' .~: J,. a-.Jr~t

'r" ~~~ . fc..,........-r......-::l-.t~1·,.t..;.-~/~
•~ - - , J1 • ",rd. 3, 78, 1. - 01d..h 13, 6. - L. 31 maIO 1;774, pI. - :c. 8)
~/I~~ :- ~ -de 18g2, art. 15 § 19. - D. 737 de 1850, arls. 342,577 § 7 e 578
~ 4'r-:-:: ,..... § 2. - D. 848 de 18go, art. 2Ig c), 302 g). - D. 3084 de 1898, P.
~~~ III, arts. 604 g) e 605 b). .

_---y-"'fArt. 951. - Podem transigir todos aquelles a quem a lei
-;: não _prohibe.
~-'7"..........-....--.r---.

I /" Cad. Com. art. 351. - D. 164 A de 18go, art. 10 § I n. 2 alinea
~ ,u-.. -...,.;- .« -- .........ã). - D. 9I7 de 18go, art. 60 b) e Ig3 § uno - D. 434 de 1891,
~ « r
""'a~ "ytrlaA'~ .... art. Ig3. - L. 85 de 18g2, art. IS ~ 5.

#U~.--~trC"952. - A transacção valida tem força de cousa julgada.

~··4----~/..e...Ord. 3, 78, L - D. 17 jul. 1778.

. . ~ Duico. A transacção não produz effeito ontra tercei-
~ , ros em cnja fraude e prejuizo fosse feita, ainda que esse
~~ terceiro seja o fiador.

Ord. 3, 78 I. - Ord. 3, 81, I.

Art. 953. - Si a transacção fõr sobre pleito e algum dos
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transigentes quizer impugnal-a por lesão enormissima, de
verá depositar. o que houver recebido por effeito da trans
acção impugnada.

Ord. 4, 13, 6, lO. - L. 31 maio 1774.

Do perdão e da renuncia.

Art. 954. - O perdão de divida ou acceptilação, quer por
acto entre vi~'os que por disposição de ultima vontacle, não
constitue doação ou legado.

D. 2 00 de 1898, a1ts 12 e 13. - ~. F. 13 de 1888.

Art. 955. - O perdão do offendic1o, extinguindo a pena, ex
tingue a obrigação de indemrusar o damno.

Cod. Peno arts. 71 § 3 e 69 b).

Art. 956. - A renuncia de direito é facultada sempre que
a lei não a prohibe .

Ord. 4, 72. - Ord. 4, SI, pr. - Ord. 4, 61, 9. - Ord. 4. 63,10.
Ord. 4, 44. 5. - Ord. 4, 98, .2. - Ord. 3, 6, 28.

§ r. A renuncia póde ser pura ou condicional.

D. 917 de 1890, ~rt. 149.

2. Não póde ser feita em prejuizo ou fraude dos cre
âores. Comprehende-se que ha renuncia na omissão de for
malidade que, segundo a lei, seja necessaria para adquirir,
conservar ou fazer valer direito.

D. 917 de 1890, arts. 29 a 31.

::l 3. E' uulla çle pleno direito, a beneficio da massa falli
da, a renuncia á successão, legado ou usufructo feita até
dous annos antes do termo legal da fallencia, salvo si a esse
tempo o devedor não exercia o commercio.

D. 917 de 1890, art. 29 cl).

Art. 957. - Si por effeito de renuncia houver transmis
sào de bens' ou pagamento de preço, ficará equiparada á
compra e venda ou á doação, conforme fôr onerosa ou gra
tuita.

Arg. ex D. 28 ° de 1898, art. 25 n. lO.
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Do mutuo dissenso. Do distracto. Da rescisão.

Art. 958. - O mutuo dissenso suppõe obrigação por exe
cutar ou cumprir, isto é a mesma situação jurídica anterior
ao acto quanto á prestação.

Arg. ex Orel. 4, 2, 3.

"if' _~ Art. 959. - Distracto é um novo acto, "oluntario ouju
~~,~licial, entre as mesmas ~art.es, dissolven?o as obrigações de
4-~~tro v.igenté ou em contInUidade de ~ffelto~. .
~~1C. L.14-~.§ Ul1lco. Sempre que o contracto tIver SIdo feIto por es-
~~ criptura publica, o distracto voluntario não se poderá provar
4,... .
.A~ po.r outro melO.
.- ,,; ..'........cttk*'orcl. 3,59,3, II. -Alv. 30 ouL 17g3. - Cod. Com. arls.337e33B.

J..o~"'~-r-'Ãrt. 960. - A rescisão dos contractos opéra-se de pleno
".,.. ".~ . direito nos casos declarados em lei ou por sentença passa-

da em julgado e com ella a extincção <.las obrigações respe
ctivas.

D. r6gA de 18go, art. II 5. - D. 370 de 1890, arls. 226 "ir.
373 § 4,

Da perda, destruição ou perecimento da cousa.

Art. 961. - O perecimento do objecto certo e determi·
nado da obrigação por algum caso fortuito ou de força
maior extingue-a, salvos os casos declarados em lei e os
effeitos da móra.

Ord. 3, 45, 4, - Ord. 4, 8, 3. - Orel. 4. 53, 3, 4. 5. - D. 737
ele 185o. art. 273.

§ Unico. A destruição da cousa hypothecada ou empe
nhada extingue a. hypotheca e o penhor agrícola, salvo a
subrogação do preço que no caso de sinistro fôr devido
pelo segurador, não sendo applicado á reparação.

Em todo o caso subsistirá a obrigação. embora sem a
sua garantia real.

D. lóg.\ (1(' 1890, arl . 2 ,; 3 e II ~ 2. - D. 370 ele ISqo. art,.
] 37 ~ 5, 2~6 S; 2 e 373 '" 2. - Cod. om. arL 633.



Da impossibilidade de execL'ção.

Art. 962. - A impossibilidade de execução, si não se re
fere á natureza da prestação ou não é contemporanea da
creação da obrigação, verifica-se quando o devedor

a) acha-se em estado manifesto de insolvabilidade e 111-

digencia, ou
b) tendo falleciclo não deixou bens, ou
c) fór desconhecido ou
d) ausentar-se, sem -deixar bens, para lugar incerto e não

sabido.
§ Unico. Reviverá, porém, a obrigação si antes de pres

cripta, desapparecer a causa em virtude da qual se presu
miu extincta.

-
D. 819 de 1851. - L. 85 ele 1892, ar!. 38.

Art. 963. - A prescripção não exige o requisito da boa
fé no devedor e funda-se na negligencia do credor.

Ord. 4, 79, pr. - L. 18 ag. 1769 ~ 12. - Arg. ex D. 857 de
1 SI, art. 9. (Vide L. 4 fev. 1534)'

Art. 9b4. - A prescripção da obrigação principal abrange
a da accessoria e a desta não póde ser independente e di
versa daquella.

Arg. ex D. 169 A de 1890, art. II S 7. alínea _. - D. 370 de
1890, art. 231.

ArL 965. - A prescripção da acção penal ou a da COll

clell1nação nâo cOl11prehende a da satisfaçâo do damno cau
sa lo pelo crime ou contravenção.

L. 2(jl dI" 1841, a rIs. 68 e 3(j. - D. 370 de 18go, HTI. 151. - D.
847 ele )8go, ( 'cd. Pen), '11'(5. 31 e' 70.

Art. 966. - A prescripção nã. allegada pela parte im
po!ta renuncia d direito e sámente poderá ser decretada pelo

Ig
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juiz em favor dos menores e dos que a elles ão equiparados,
por não terem capacidade para renunciar expressa ou ta
citamente.

Arg. ex D. 917 ele 18go, art. 79 n. II.

§ Unico.' A prescripção póde ser allegada por terceiro pre
judicado pelo silencio ou fraude do devedor commum.

Arg. ex D. 917 ele 18go, arts. 31, 3g c) n. II e 108 b) - T. ele Fr. C.
art. 853 (nota).

Art. 967. - Não corre a prescripção contra menores de
I4 annos.

§ Unico. Depois dessa jdade a prescripção correrá contra
elLes, que poderão valer-se opportunamente do beneficio de
restituição.

Ore!. 4, 79, 2. - D. 3084 ele 1898, P. III, art. 842.

Art. 968. - Tambem não correrá contra os que se acha·
rem nas armadas ou nos exercitos em tempo de guerra, em·
quanto "sta durar e um anno depois. -

Cad. Com. art. 452. - D. 3084 de 1898, P. III, art. 842 a).

Art. 969. - O tempo da prescripção ordinaria dos direi·
tos pessoaes é de 30 ánnos, contados do "encimento das
obrigações. Não se conta o dia do vencimento mas o imo
mediato seguinte.

Orel. 4, 79, pr. - Ord. 3, 13, pr. - Cód. Com. arfo 135. - D.
3084 ele 1898, P. III, art. 841.

§ r. As obrigações, tendo por objecto prest' ~ões peri·
odicas, prescrevem successivamente e a contar ao vencimento
de cada uma dellas.

ex D. 857 de 1851, art. 5. - Cad. C. 7 R &; L. 7, 39.

2. Na disposição. ~este artigo comprehende.se
a) o direito de pedir partilha, salvo quando os bens estão

possuidos em commum por todos os herdeiros, e o de ano
nullar testamento ou codicillo;

b) a satisfação do damllo causado pelo crime ou contra
venção, contando-se o prazo do dia em que occorreu o [acto
de que uescende.

Orel"4, 79. pr. - Alv. 9 novo 1754. - L. 261 ele 1841, art. ~6.
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Art. 970. - O direito de rescindir contracto por lesão
enorme prescreve em 15 annos, contados do tempo em que
o contracto foi feito.

Ord. 4-, 13, 5. - D. 308+ de 18g8, P. III, art. 8+1 n. 1.

§ ~r. Si, porém, a lesão fôr enormissima, a prescripçao será
a ordin~ria de 30 anuos.

ex Ord. 4. 13, 10 in f.

§ 2. O direito de rescindir, embora não prescripto, uào'
prejudica a prescripção acquisitiva de 10 annos em fa','or
de terceiro que não foi parte no contracto rescindivel.

ex Ord. 4, 3. I.

Art, 971. - O direito do credor hypothecario contra o
terceiro possuidor dos bens hypothecados prescreve em Ia
annos entre presentes e 20 entre ausentes. O tempo só cor
rerá da data da transcripção do titulo de acquisição.

D. 370 ele 18go, art. 226 § 10 e art. 232. rel. +. 79. 3. -
Orel. 4, 3, 1.

Art. 972. - Prescrevp. em 5 almas
a) a pena de commisso na emphyteuse ;
b) o direito, de quem foi privado de um immovel ou de

direito real por omissão ou erro da matricula sob o regi
men T01'rens, para haver a indemnisação devida, contando-se
o prazo da perda da posse e para os incapazes do dia em
que cessar a incapacidade;

c) a responsabilidade elo cedente de acções de sociedade
anonyma, cujas entradas não esti \ erem realis adas, a coutar
da data da publicação da cessão, si a assembléa não se reu
nir antes ou não approvar as contas annuaep;

d) a obrigação de restituir dividendos não devidos de so-
ciedades anonymas a contar da data da distribuição.

a). Ass. 2+6 ele 27 jan. 17+8.
b). D. 451 B de 18go, arts. 76 e 77. - D. g55 A de 18go,arts.
129 e 130.
c) el). D. +34 ele I gr, arts. 31 e Iq. - A. F. lIO ele 189I.

Art. 973. - Prescreve em 5 annos o saldo do mutuaria,
a contar da data do leilão em que forem vendidos os bens
dados em penhor aos montes de SOCCOlTO garantidos pela
União, respeitados os preceitos geraes da prescripção.

D. 9738 ele 1887, art. 40. - A. F. 377 ele 18 6.
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Art. 974. - Prescreve em 4 al1l10S a acção da mulher ca
sada p3.ra reivindicar bens uoados ou transferidos á con
cubina, contanuo-se o prazo desde a l11Qrte do marido ou da
sentença de divorcio.

. Unico. Dissolvido o casamento por faUecimellto da mu
lher e hayendo filhos ou outros herdeiros necessarios, a· pres
cripção contar-se-ha do dia em que' eUa morreu e se com
pletará findos -+ annos.

Ord. 4. ll6. - D. 18r de 1 9U, arts. 0,8 e 9. - D. 3084 de r89 ,
P. III. art. 840.

Art. 975. - Prescre\'e em 3 annos, a contar do dia em
que sahirão da c:asa dos amos, a acção de soldadas dos
creados.

§ I. Si os creados forem menores, 'os 3 annos começarão
a correr da maioridade em deante.

~ 2. Si servirem por mez, não poderão pedir a soldada
passados 3 mezes depois de deixarem a casa dos amos.

Ord. +, 32, }lr. r. - D. 308+ de 1 9 , P. III, art. 841 n. 5.

Art. 976. - A a çào de annullação do casamento prescreye
a) em 2 annos da data da celebração, quando fundada em

erro essencial sobre a pessoa do outro conjuge;
b) em 6 mezes, quando fUl1l1ada em coacção, coutados

da data em que houver cessado o estado de coacção; .
c) em 6 mezes, quando fundada na incapacidade de con

sentir, contando-se o prazo ou da data em que o incapaz
se tornou capaz, si é el1e quem. a infenta, ou da data do
casamento, si os seus representantes legaes quizerem intental
a, ou da data do fallecimenlo do incapaz, si os seus herdei
ros quizerem propol-a;

d) em 6 mezes, si a nuUida le provier de ser menor ue
14 annos a mulher ou de 16 o marido, contando-se o prazo
la data em que o conjuge attingir áqueUa idade, ou da do

casamento, si os representantes legaes do conjuge, seus as
cendentes e parentes ou afins dentro do 20 gráo ci I qui
zerem intental-a;

e) em 3 mezes, quando fundada na falta de consentimenlo,
nâo supprido judicialmente, da pessoa que devi" outorgaI-o,
contando-se o prazo da data em que tiver conhecimenlo 110

casamento.
D. IIH de r \.10. arls. ('.,. (,5. 67, GR c 73.



Al't. 977. - Prescrevem em 3 mezes, as ac ões sobre
servidões urbanas.

~ Unico. Esta prescripção tem lugar ainda depois de pro
posta a acção, deixando·se de promover seu andamento tres
mezes inteiros, s?.lvo si houyer algum legitimo impedimento.

Ord. I, 68, 42. - D. 308+ c).e 1898, P. III, art. 840 n. 2.

Art. 978. - Os honorarios dos advogados e os salarios
cios procuradores judiciaes e escrivães, se'gundo as taxas
do regimento de custas, pre-crevem em tres mezes, conta
dos do dia em qne for publicada a sentença definitiva, si
o devedor morar no lugar.

Ord. I, 79. 18. - Ord. I, 8+, 30. - Ord. I, 92, 18. - D. 3363
de 1899. art. 8. - D. 3084 ele 1898, P. III, art. 841 n. 3.

Unico. Si os honorarios dos advogados forem estipu
lado em contracto celebrado com o cliente, ou forem de
vidos por serviços não juc1iciaes, o prazo será o da pres
cripção orc1inaria.

Arg. ex Lcgisl. cito - OreI. 4, 79, I.

Art. 979. - Pre creve em 60 c1ias o direito que assiste
ao mutuaria, seus herdeiros e fiadores, de reclamar contra
o credor ou seus herdeiros a confissão do emprestimo, con
tanclo-se o prazo da data do contracto.

~ r. Ficará perpetuado o direito do devedor pelo simples
protesto judicial, dentro dos 60 dias. contra o credor, de
clarandp não ter effectl vamente recebido a quantia confessada.

~ ,2. O protesto déverá ser intimado ao credor, salvo si
ausentar-se ou OC:CU ltar-se para não receber a intimação.

Orc1. 4. Sr, 2, 3. 6.

Art. 980. - A acçào de engeitar por vicias redhibitorjO~~

pre ·c~· ve no fim de um ou dou mezes, cont~ndo-se o prazoffeei~~
do dIa da entrega, conforme as partes estiVerem. ou não~~
no mesmo lugar 1 feito o protesto judicial no segundo caso. ~-c...- ~

~ Unico. E~ta~ld~ ? yenc1ec1or fóra ?o Brazll, o compra-~j,~ .....
dor protestara JudIcIalmente e poc1era c1emandal-o dentro ~7"'~-
de um lllC/.;, depois que '·oltar. ~~

01'11. 4,17, 7. • - D. 30 ·1 de I <)8, P. III. ano '41 n. 4, /!f/lo

Art. 981. - Prescre\'e em um mez, a contar lia dia em
que a entença pa sou cm julgado, o direito que tem o xe-



- 294-

cutad de Xlgll' do alTematante os proprios bens arrema
tados, quando a arrematação se resolve por ter sido revogada
a sentença dada á execução, ficando-lhe, porém, salvo o
direito de' haver o preço.

Ord. 3, 86, 4,

Art. 982. - Inte·rrompem a prescripção
a) a citação feita ao devedor;
b) a propositura da acção ontra elle ;
c) o protesto em deviâa fôrma;
d) o reconhecimento eXjJreSSQ ou tacito da divida por

parte do devedor.

Ord. 4. 79, r. - Cad. Com. art. 453, ns. I, II. III. - Cod. 7,
3g, C. g.- od.3, Ig, c. 2.-Cod. 7,4°, .2,3, 1O.-Cod. 7, 33, C. 1,2,
10.- Cad. 7. 3g, C. 7 f- 5,8:,> 4, - Cod. 8, 40, C. 5. - Cad. 4,21, C. 19.
- Dig. fr. 18 § I, L. 13, 5. - .D. 3084 de 18g8, P. III, art. 843.

S Unico. A citação para: a acção não produzirá effeito si,
fi cando circumducta, [ôr o citado absolvido da instancia.

D. 737 de 1850, art. 58. - D. 763 ele 18go. - D. 848 de 1890,
art. lI5. - D. 3084 de 18g8, P. III, art. 63.

Art. 983. - A declaração da fallencia do devedor inter
rompe a prescripção contra o credor; só 2- quitação ou a
renuncia operará a exoneração do Iallido e- da massa.

D. 917 de 18go, art. 23 § 4.

Art. 984. - A· interrupção da prescripção só p evalece
contra O devedor commum ou co-herdeiro a respeito do qual
se tiver operado e não contra os demais co-herdeiros ou
co-réos da divida.

Tratando-se de divida social, bastará que se faça a iUler
rupção na pessoa de um dos socios.

Cad. Com. art. 454, - D. 917 ele 18go, arts. 72 c sego - D.3084
de 18g8, P. IV. art. 215.

Art. 985. - A prescripçã.o interrompida começa a correr
de novo a partir do acto interruptivo; este é o ponto de
partida de outro apso de tempo) independente do anterior.

Ord. +. 79 I in f. - Cad. Com. art. 453 alínea.

Art. 986. - Não prevalecerá a prescripção, tratando-se
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de massa fallida, quando for intentada acçao para annuliar
ac'to em que se prove fraude de uma e outra parte con
tractantes.

D. 917 de 1890, art. 30 b).

Disposições especiaes á Fazenda Federal.

Art. 987. - A prescripção ele 5 annos opéra a completa
exoneração da Fazenda Federal do pagamento de divida,
.nào prevalecendo, porém, contra os Estados e Municipios.

L. 30 no". 1841, art. 20. - D. 736 de 1850. - D. 857 ele 1851,
arl. r. - D. 2409 de 1896, art. 229 a). - D. 3084 de 1898, P. V,
art. 175. - A. F. 338 de 1866.

§ Unico. 'Esta prescripção comprehende
a) o direito que alguem pretenda ter a ser declarado cr 

dor da União, sob qualquer titulo que .seja ;
b) o direito que alguem tenha a haver pagamento de di

vida já reconhecida, qualquer que seja a natureza della ;
c) o direito do funccionario do ministerio publico federal,

que deixar o exercicio de seu cargo, as porcentagens na1'
causas em que houver officiado ;

d) o direito á restituição do imposto de transmissão de
propriedade, suspendendo-se, porém, o curso se sobrevierenJ
questões judiciaes ;

e) o direito ao producto liquido em deposito das mcrccl.
darias a que não fôr achado senhor certo e das que forem
arrematadas por consumo em leilão ou por outro motivo,
nos termos das leis aduaneiras.

D. 857 ele 1851, art. 2. - D. 1220 de 1893, arts. I:> e 14. - D.
2800 de 1898, art. 64, - ,Cons. L. Ali. (13 ab. 1894) art. 668.

Art. 988. - Requerido o reconhecimento e liquidação da
divida passiva 'da Upião, expedido o despacho, ordem ou
titulo para o pagamento e feito o assentamento da que es
ti ver sujeita a essa formalidade, começará a correr o prazo
de 5 annos.

§ r. Ao credor. que o requerer, será dado certificado da
al?resentação do requerimento e documentos com especifi
cada qeclaração do dia, mez e anno, e isso constituirá prova
da demora da Repartição e obstaculo á prescripção.
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.. 2. Feito o assentamento ou lançamento em folha, si o
credor fôr omisso em requerer que effectivamente se lhe
pague o que lhe fôr deyido dentro dos 5 almas, penlerá por
prescripção o direito a esse pagamento.

:') 3. Si a di,rida tiver de ser paga por prestações, a pres
cripç,ão se verificará a respeito de cada uma dellas e não
comprehenderá nos efteitos contra uma as subsequentes.

§ 4. O prazo começará a correr da data da publicação
do despacho ou ordem definitiva para o pagamento.

D. 857 de 1851, arl . 3, 4, 5, 6 e 12. - D, 3084 de 18gR, P. V.
arls. 176, ln. li8 e 183.

Art. 989. - O prazo para a prescripção das lettras emit
tidas pelo Thesouro Federal começa a correr ela data do
vencimento.

D, 857 de 1851, art. 8. - Cod. Com. arl. 443. - D, 3084 de
18g8. P. V, art. 180.

Art. 990. - O ·prazo de 5 annos não corre
a) contra aquelles que dentro delle não puderem reque

rer nem por si nem por outrem, COmo os menores, os des
asisados e quaesquer outros que, privados da administração
de suas pessoas e bens, estão sujeitos a tutela e curatela;

b) quando a demora fôr occasionada por facto da Re
partição a que pertença fazer a liquidação e reconheci
mento da divida ou effecti\'o pagamento.

D. 857 cito art. 7· - D. 3084 cito P. V, art. 179.

Art. 991. - A prescripção quinquennal não é applicavel
ao direito dos voluntarios da Patria a uma data de terras.

A. . 7 (adclit) 1882.

Art. 992. - Prescrevem em um anno
a) as dividas militares provenientes de venda de generos

e de quaesquer fornecimentos á tropa, a cont,ar da data do
fornecimento ou contracto;

h) o direito ao proclucto liquido dos objectos arrojados
pelo mar ás costas e margens dos rios e aguas interiores
da Republica, sah los ou achados, a contar da data do
deposito;

c) o direito á indemnisação por dal11nos ou faltas de merca
dorias, a contar ela data do damno ou verificacão da falta,
segundo as leis aduaneiras;
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cl) o direito á reclamação por extravio ou avarias de
mercadorias, bagagens e encommendas confiadas ás estra
d,IS de ferro exploradas pela União, bem como por exces
so ele frete cobrado por qualquer motivo, contando-se o
prazo elo dia em que findou a viagem ou transporte;

e) o Jireito de reclamar valores confiados ao correio, (lue
tenhão sido perc)idos ou extraviados, começan'do a correr o
prazo da data da entrega;

f) o direito do rernettente á propriedade da carta, con
tando-se O prazo do edital convidando a receber a corres
ponelencia e valores cahidos em refugo;

g) ·0 direito ao producto liquido da venda das encom
menclas confiadas ao correio, a contar do dia em que ficar
á disposição de quem de direito f6r.

a). L. 369 de 18-1-5. art. Sr. - D. 3084- de I 9 . P. V, art. 75 a).
b). c). COD . L. Alf. arts 667 e 669'
dl. L. 429 ele 1896, art. 6 ~ 13. - D. 2334 ele 1896, art. 98. 
D. 2417 de 1896, arL 82. - Cod. Com. art. H9 § 2. - D. 3084
eit. P. V, art. 185.
e). f). g). D. 2230 ele 1896, arts. 10, 153 e 15-1-' - D. 308-1-, eit.
P. V, art. 185.

Art. 993. - Prescreve no fim de dous mezes, depois do
pagamento dos direitos, para a pessoa que despachar a mer
cadoria, e no fim de um anno para a Fazenda Federal, con
tando-se da data do mesmo pagamento, o direito de recla
mação por engano ou erro em despacho aduaneiro.
~ nico. Esta prescripção não comprehende a restituição

de direitos pagos em duplicata que prescreve em 5 annos.

ODS. L Alf. ar!. 6 6. - Legisl. ei t.

Art. 994. - Os dinheiros de ausentes, cujo pagamento
'Jào 1'61' reclamado dentro de 30 annos} contados do dia em
que houverem entrado nos cofres federaes, prescre\'erão em
beneficio da União, si por qualquer dos meios de direito nào
ti\'er sido interrompida a prescripção.

L. 628 de 1851, art. 32. - D. 30 4 eiL P. V, art. 184,

:-; Unico. Não podem ser considerados prescriptos os I ens
recolhidos aos cofres pubJi os COlllO pertencentes a defun
tos e au entes, emquanto fõr provavel a e:'l.-istencia ele re
rlores, contra quem nào corr<\. a prescripçào.

A. F. 565 ele 1879.
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Art. 995. - Só ao Congresso Federal compete relevar da
prescripção em que haja incorrido algum credor da Fazenda
Federal.

Arg. ex diversas Leis. (L. 71, 140 A, 219, 309, 289 e 272, dE' 1892,
1893, 1894 e 1895).

Art. 996. - Prescreve em um anno, a contar da data da
intimação da medida ou decisão que puder ser objecto de
pleito, o direito de usar da acção especial ele lesão de di
reitos individuaes subjectivos por acto óu decisão das auto
ridades administrativas {ederaes.

§ Unico. Passado o referido anno, a parte lesada poderá
usar dos meios communs, emquanto não prescrever o seu
direito.

L. 221 de 1894' art. 13. - D. 3084 cito P. V, aJ;t. 185 b). 
J. S. T. F. appell. civel. n. 316. (Dir. T. 77, pg. 188).

Art. 997. - Os processos perante as autoridades judici
arias, quando competentes, interrompem a prescripção das
dividas passivas da União; não assim as simples habilita
ções de herdeiros.

R. C. C. E. 10 maio 1856. - A. F. 198 e 210 de 1856. - A.
F. lI8 de 1857.

Art. 998. - A prescripção de 40 annos a respeito da di
vida activa da União, quando superior a 500$000, e a de 10

annos, quando não exceder dessa importancia, opérão a com
pleta exoneração dos devedores.

D. 85J de 1851, art. 9. - L. 3396 de 1888, art. 19.

§ U nico. O prazo começa a correr desde o ultimo dia esta
bplecido para o pagamento por lei, regulamento ou contracto
devendo passar continuada e seguidamente sem interrupção.

D. 857 de 1851, art. lO. - D. 3084 cito P. V, art. 18z.

Art. 999. - Interrompem a prescripção
a) a citação, penhora ou sequestro feito ao devedor para

haver o pagamento;
b) qualquer procedimento judicial ou administrativo havi

do contra elle para o mesmo fim;
c) a concessão de espaço ao devedor admittido a pagar

por prestações.
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D. 857, cito art. II. - L. 221 de 1894 art. 14. - L. 3g2 de 1896,
arl. 3 n. 3. - D. 2409 de 18g6. art. 71 .. 3. - D. 3084 de 18g8,
P. V, art. 183.

Art. 1000. - Considerão-se pn~scriptas todas as contas
dos responsaveis á Fazenda Federal, anteriores a 31 de De
zembro de 1890,uma vez que não estejão os mesmos em alcance
verificado por falta de entrada dos saldos no tempo devido.

§ L O Tribunal de Contas mandará expedir quitàção e
ordenará o levantamento das .:auçoes e depositos e o can
cellamento das fianças.

§ 2. O alcance, a que se refere este artigo, é o definido no
art. 254 do decreto n. 2409 de 23 de Dezembro de 1896.

L. 360 de 18g5, art. g. - L. 3g2 de 1896, aI't. 6. - D. 2409 de
de 1896, arts. 249, 250 e 254'

CAPITULO II.

Da responsabilidade civil e da reparação do damno.

Art. 1001. - A obrigação de indemnisar o damno, tra
tando-se de infracção de contractos, pactos ou quasi-con
tractos, fica subordinada ás disposições legaes ou conven
cionaes que os regerem, dando-se móra, culpa ou dolo.

Ord. 4, 53, 2. - Ord. 4, 50, L - Ord. 4, 67, 3. - Ord. 4, 70.

§ r. Imputa-se o dolo e a culpa assim CCJR.l relação á
Cousa principal como á accessoria.

Ord. 4, 53, 2.

2. Havendo culpa ou falta de cumprimento de contracto}
são devidos os [ructos percebidos e os que o devedor dei
xou de receber.

Arg. ex Ord. 4. 67, 3.

§ 3. ão haverá falta sinão desde o dia em que o de
vedor ficar constituído em móra, si a lei não dispõe o con
trario.

Ord. 4, 53, 3.
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~ 4. O caso fortuito e a força maior excluem a obrigação
de perdas e damnos, salvo

a) si o contracto determina o contrario ;
b) si o caso fortuito occorreu por culpa do de, edor ;
c) si occorreu, e~tando já o devedor em móra sem ser

tambem por caso fortuito.
Ord. 3, 45, 4' - Ord. 4, 53, 3. 4'

Art. 1002. - A responsabilirlade da União, dos Estados e,
dos Municipios resultante de damnos e p'rejuizos causados na
prestação de serviços que explorão, sob o regimen industrial
ou de monopolio, taes como estradas de ferro. telegrapbos.
correios, rege-se por disposições especiaes, estabelecidas nos
regulamentos publicas respectivos.

. . .
Arg. ex. D. _230 de 1891' arts. 6 a II. - D. J663 ele 1896. -

J. S. T. F. appell. iv. 294. accorelão de 4 jun J 911.

Art. 1003. - Os directores e administradores de assoei·
ações com personalidade juridica são solidariamente respon·
saveis para com a associação e os terceiros prejudicados
pelas infracções dos estatutos ou por excesso de mandato;
a associação, porém. será igualmente responsavel para com
terceiros si ti'rar proveito do acto ou si approval-o poste
riOI-mente.

L. 173 de J893, arl. Q.

Art. 1004. - A obrigação de indemnisar o damno resul
tante de crime ou contrayençãà é solidaria, havendo mais
ele um agente de uma mesma \'iolação.

Coc1 Peno art. 69 § uno - Cod Peno da Armada. arl. 61. - D.
,e 18 2, art. 66. - .'dv. 22 jun. 1768 " 6.

§ r. São obrigados á sati fação do damno, posto que não
sejào agentes da viol ação, os C] ue gratui lamente ti, er 1

participado dos productos do crime até a concorrente quantia.

L. 16 dez. 183.0. art. 28 § 2. - D. 37~ ele 1890, art. 151.

~ 2. i O damno resultar de acto em que tomarem parte,
como laes. membros de corporação, associação ou socieda
de, a responsabilida le civil recabirá sobre cada um dos que
participarem do facto e obre a corporação associação ou
soei elac1e. si tirar proveito elo acto ou si approval-o pos
teriQrmente.

od. Peno art. 25. - L. 173 d.. I 93. art. 9·
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Art. 1005. - Para os effeitos da responsabilidade pro
veniente de acções ou omissões contrarias á lei penal são
equiparadas a intenção criminosa, a negligen ia, a impru
dencia, a impericia na arte ou profissão, a inobservancia
de alguma disposição regulamentar.

Cod. Peno arts. 24, 297, 302 e 306.

Art. 1006. - A satisfação será sempre a mais completa
que rõr passivei e, no caso de duvida, a favor do offendido.

§ Unico. O mal será avaliado em todas as suas partes
e consequenclas.

L. 16 dez. 1830. art. 22. - D. 370 de 1890, art. ISr.

Art. 1007. - O caso ele rê3tituição far-se-ha esta ela pro-
pria cousa, com inelemnisação elos deterioramentos e, na
falta delJa, elo seu equivalente.
~ I. i a propria cousa estiver em poder de terceiro, será

este obrigado a entregai-a, havendo a indemnisação pelos
bens do responsavel.

.' 2. Para se restituir o equivalente, quando não existir a
propria cousa, será esta avaliada pelo seu preço ordinario
e pelo de affeição, comtanto que este não exceda á S0111ma
daquelle.

L. 16 dez. 1830, arts. 23, 2-} e 25. - D. 370 cito art. 151.

Art. 1008. - Na satisfação se comprehenderão nào só
os juros ordinarios, os quaes se contarão na proporção do
danlIlO causado e desde o momento da violação, mas tam
bem os juros compostos, accumulados aos saldos de anno
J. anno.

L. cito art. 26. - Cod. Com. art. 253.

Art. 100P. - A completa satisfação do oITendido prefe
ri .', sempre ao pagamento das multas por eITeito de con
dcmnação penal.

L. cito art. 30.

Art. 1010. - A obrigaçã,o passa aos herdeiros até o valor
dos bens herdados e o direito de bavel-a passa aos hel:
deiros do offendido.

L. rito arl. 29' - D. 169 _-\ ele r890' art. 3 :s 7,

Art. 1011. - A amnistia e a remissão ela pena por ip1
dnlto não eximem o agraciado cl satisfazer a inrlemnisação
do rla11l11 O.

/
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Coel. Peno art. 76. - Coel. Peno ela Armada, art. 64, - D.
3084 ele 1898, P. II, art. 57 § 2. - A. J. 335 ele 1835.

Apt. 1012. - A iudemnisação independe de propositura
de acção criminal e deve ser pedida por acção civel.

§ r. Si a existencia do facto e quem seja o seu autor já
se acharem decididos no juizo do crime, não se poderá
mais questionar sobre uma e outre .e a acção civel se li
mitará á liquidação das perdas' e damnos.

§ 2. Sóniente quanto a esses pontos faz cousa julgada a
sentença de absol vição do accusado proferida em juizo
criminal.

§ 3. A acção penal e a acçao civel podem ser intentadas
simultanea ou successivamente.

L. 261 de 1841, arts.· 36 e 68. - L. 33il ele 1886, art. 13. - L.
496 de 1898, art. 23 § I. - D 308+ de 1898, P. II, art. 57 §
I; P. III art. 367 n. I.

Art. 1013. - A isenção da responsabilidade criminal não
implica a da responsabilidade civil.

§ r. Aquelles que a lei crimi nal considera não criminosos,
isto é que não podem. ser punidos nos termos do art. 27
do Codigo Penal, ficão por seus bens sujeitos á satisfação
do mal causado.

L. 16 elez. 1830, art. II. - D. 370 de 1890, art. 151. - Cod. Peno
art. 31. _. D. 3084 de 1898, P. II, art. 57 § 3.

§ 2. Das acções ou omissões q ue, embora contrarias á lei
penal, são justificaveis, não resulta a obrigação de indem
nisar o damno.

ex arts. 32 a 35 do Cod. Peno - ex Ord. 4, 58, ". - Dig'. fr. 155
S I, L. 50, 17.

Art. 1014. - A' obrigação de indemnisar o damno fica
"ujeito o autor ou causador, provando-se que houve de
sua parte negligencia, culpa ·ou falta que constitua, segun·
do direito, quasi-delicto.

L. 3311 de 1886, art. 13. - Cod. Peno arts. 378, 389 e 3~o.

§ r. A [alta de diligencia ou a negligencia consiste em
deixar de empregar as precauções prallcadas em circutn
stancias identicas por pessoa diligente ou acautelada.

ex Cod. Com. arts. 104 e 181.
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§ 2. A impericia na arte ou profissão equivale á negli
gencIa.

Cad. Com. arts. 529 e 540. - Cad. Peno :uts. 302 e 306.

Art. 1015. - Procede a obrigação de indemnisar o damno,
ainda que resulte de acto de outrem.

a) si alguem tinha obrigação de impedil-o e não o impediu;
b) nos casos de representação;
c) si escolhendo pessoa para praticar o acto, escolheu pes

soa inhabil.

Arg. ex. L. 331I de r886, art. 13. - Arg. ex. Cad. 0111. arts. 75,
94. 99. 238, 243, 494, 529 e 632. - Arg. ex. Ord. 4. 53. 5. - D.
1930 de 1857. art. 142. - D. 5837 de 1874. - Ced. Peno art. 378.
- Dig. fr. 50 e 121, L. 50, 17. - Ord. 4, I03, pr.

Art. 1016. - O damno que o pupillo ou curate~ado re
ceber em acção judiçial por culpa ou negligencia de seu
tutor ou curador dará direito á indemnisação pelos bens do
tutor ou curador e, na falta, pelos do juiz que o nomeiou ou
de seus herdeiros.

Ord. 3, 41, 9. - D. 3084 d.e 1898, P. III, art. 492.

Art. 1017. - O estalajadeiro é obrigado á indemnisação
do damno causado ao hospede pelos creados e empregados.

Ord. 5', 64. - L. 3311 de 1886, art. 13. - Inst. 4, 5, 3. - Dig.
fr. 5 pr. e § 1, L. 4. 9.

Art. 1018. - O damffo causado por animaes dará lugar
á indemnisação, segundo as posturas municipaes, sem pre
juizo da responsabilidade resultante do quasi-delicto.

ex. L. 85 ele r892, art. r5 § II. - (Ord. 5,89' - L. 1 aut. r828).
- I 331I de r886, art. r3. - Inst. 4. 9. - Dig.. L. 9 Tit. 1.

Cc1. Peno ar!. 378.

Art. 1019. - O desmoronamento de edificios e de cons
trucções obriga á indemnisação do damno .que causar si cons
tituir quasi-c1elicto ou violação de postura municipal ou de
mandado de autoridade publica.

. L. 3311 ele 1886, art. r3. - Arg. ex L. 85 de r892, art. 15 ~ 23 a ).
- Dig. L. 39, 2.

Art. 1020. - No damno causado por cousas inanimadas
presume-se culpa sempre que occorrer infracção de postura
municipal ou regulamento de hygiene publica.
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Inst. 4, 5 §~ I,2.-Dig.fr. I pr. e:s 4i n-. 6. 2. L. 9.3. 
Dig. fr. 5 f' 6, fr. 9, fr. 13, L. 9. 3. - L. 33II de 1886, art. 13-

Art. 1021. - Os funccionarios publicos são estrictamente
res ponsaveis pelos abusos e omisÇ es em que incorrerem no
exercicio de seus cargos, assim como pela indulgencia ou
negligencia em não responsabilisarem effectivamente os seus
subalternos.

C. Rep. art. 82. - L. 85. de 1892, ali. 36.

, I. A nião não responde pelos damnos provenientes de
erros ou abusos de funccionarios ou empregados publicas.

C. Rep. art. 8_. - Contra-J. S. T. F. acc. 27 jul. 1898. (Dir.
T. 77 pg. 496), Acc. 31 dez. 1898, (Dir. T. 79 pg. 431).

§ 2. Em tempo de perturbações intestinas ou de guerra
civil a Republica não é responsavel pelos prejuizos que sof
frem os particulares.

A. J. 52 de 1893.

Art. 1022. - A sentença de rehabilitação do condemnado
reconhecerá o direito a uma justa indemnisação por todos
os prejuizos causados com a condemnação.

§ I. Essa indemnisação será liquidada em execução.
. 2. Por ella responderá a União ou os Estados, confor

me a condemnação tiver sido proferida pela justiça federal,
comprehendida a ocal do Districto Federal, ou pela dos Es·
tados.

~ 3. ão será, porém, de ida pela U niào ou pelos Esta-dos;
a) si o erro ou injustiça da condemnação do réo reha

bilitado proceder de acto ou falta imputavel ao mesmO réo,
como a confissão ou a occultação da prova f'm seu poder;

h) Sl o réo não houver esgotado os recursos legaes;
c) si a accusação tiver sido meramente parbcular.
§ 4. A União ou o Estado em todo o caso terá acção re·

gressiva contra as autoridades e as partes interessadas que
forem convencidas de culpa ou dolo.

Cad Peno art. 86 § 1. - Cad. Peno da Armada, urJ.. 73 § 2.
- L. 221 d 1894, art. 84, - D. 3084 de 1 98, P. II, art. 4·{l'.

Apt. 1023. - E' reconhecido e garantido o direito l4 :USli\

indemnisação, em favor de quem soffrer constrangimento iI·
legal yerificado pela oltura do paciente em recurso de //11
beaf;-corplIs, contra ore. ponsavcl pelo abuso de poder.

D. 2033 de 1871, arl. 18 :5 6. - D. 30.'4 de 1898 p. II, arl. 3íS'
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Art. 1024. -- A lesão de direitos individuaes ou subje·
ctivos por acto, medida, decisão ou resolução inconstituci
onal ou illegal ele autoriJade administrativa, obriga a União
a assegurar o direito do offendido. de seus representantes
ou successores, já submettendo-se ao julgado que anl1ullar
o acto, medida, decisão ou resolução no todo ou em par
te. já compondo o prejuizo.

L. 221 de 1894, art. 13.

§ L A Fazenda acional terá direito regressivo contra
o funccionario publico para haver as custas que pagar em
acçào fundada neste artigo.

L. 221 de 1894, art. 13 § 14, - D. 3084 de 1898, P. V, art. 34,

§ 2. A violação do julgado por parte da autoridade ad
ministrativa induz em responsabilillade civil e criminal.

L. 221 cito art. 13 s 12. - D. 308+ de 18g8. P. V. art. 32.

Art. 1025. - A obrig'ação de indemnisar o danU10 cau
sado é especialmente reconhecida

a) no que levanté! injusta opposição a casamento} alle
gando impedimento;

b) no caso de turbação ou esbulbo, attendendo-se, po
rém, á boa ou má fé;

c) no heréo confinante que se apossa de terras, derru ba
mattas ou lançaihes fugo ;

d) no que levanta infundada opposição á matricula, trans
ferencia ou outro acto concernente ao registro T01'1'eJls;

e) no credor que dolosa ou falsamente requer a decla
raçào da fallellcia de seu devedor j

f) no credor que com má fé requer mandado de embargo
ou arresto;

g) no juiz e escrivão, in solidl,f,111, que tiverem passado e
assignado ordem ou mandado de levantamento do preço de
venda judicial, fóra dos casos do art. 477 do Codigo Com
mercial, de embarcação, cujo registro ac;cuse a existencia
de credito privilegiado. cabendo o direito de haver a in
demn'sação ao credor prejudicado;

h) nos louvados que estimarem com fraude ou lesão
enorme os bens} cousas e direitos que houverem de COIl

Correr para a formação do capital de sociedades anony
mas e em commandita por ac ões;

20



- 306-

i) no adquirente de imInovel hypothecado, quando omis
so na remissão da hypotheca ;

j) em materia hypothecaria e no que se refere ao re·
gistro TorrClls nos casos expressamente declarados nos res
pectivos capitulos ;

k) nos empregados do registro civil e nos municipaes
que exlravião documentos e procurações a elle referentes
sob sua guarda e responsabilidade.

a). D. 181 de 1890, arts. 10, II e 19.
b). D. 720 de 1890 art". 67.
e). D. 1318 de 1854, árl. 89.
d). D. 451 B de 1890. arts. 52 c 53. - D. 955 \. de 1890, arl.
101 e 102.
e). D. 917 ele 1890, ar!. 8 § 5.
f). D. 737 de 1850, art. 397. - D. 848 de 1890, ar!. 215. - D.
3084 de 1898, P. UI, art. 127
g). od. Com. arl. 477 in {.
11). D. 434 de 1891, ali. 78.
i). D. 169 A de 1890, art. 10 § 3. - D. 370 de 1890, art. 271
:> 4, - D. 3084 de 1898, P. rn, art. 455 n. 4,
j). D. 370 ele 189o, arts. 41, 84, 98, 180, 181, 194 e 195. - D.
451 B de 1890, arts. 71, 76, 77 e 78.
k). D. 9886 de lB88, art. 36.

Art. 1026. - A obrigação de prestar perdas e damnos
não ficará excluida pela força maior e pelo caso fortuito,
hayendo culpa e nos casos expressos em lei.

Orç!o 4, 27, pr. - Ord. 3, 45, 4. - Ord. 4 53, 2 a 4, - ex Cod.
Com. arts. 229 e 230. - L. 22 dez. 1761, til. 2 § 34. - J. S. T.
P. 1897, ns. 188 e 189.

§ U nico. Caso [ortui~o é o superior ás forças naturaes,
á prevenção dos homens e não. se comprehende na dispo
sição da lei.

Alv. 25 jan. 1755, § 2. - A. }. 14 de J893.

Art. 1027. - Os actos impostos pela necessidade excluem
a obrigação de reparar o damno, salvo nos casos expres
sos em lei.

ex Cad. Peno ar!. 32 § 1 e ar!. 33. - ex Cad. Com. arts.. 76<),

770 e 752.

§ U nico. Ficãú aJ os os casos de risco commum em que
a indemnisaçã entrará em rateio com os mais que tirarão
proveito do sacrificio vli damnificação da propriedade de
outrem.
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ex. Cad. om. arts. 76." 787 c sego - ex D. 2224 de 29 de jan.
1896. art. 66.

Al't. 1028. - A [orça maior exclue a obrigação, por parte
dos responsaveis á <azen a acional, de indemnisal a dos
prejuizos resultantes de extravio de dinheiro e valores a seu
cargo e, uma vez provada a allegação, deverão ser tran
cadas as contas, si por esse motivo tornarem-se illiquidav is.

D. 2409 ele 1896; arl. 'iI ::> 9.

Art. 1029. - O uamllO causado no exercicio de 11m direito
nào obriga á indemnisação, como no caso de des[orço ill
cOlltille1lti, salvo o excesso.

ex Orel. 4, 58. 2. - Coel. Peno art. 34, - Dig. fr. 155.' 1, L. 50, 17·

Apt. 1030. - O segurador, que paga o dall1no aconteciGl·o ,
fica subrogado em todos os direitos e acções do segurado
que competirem COlltra terceiro e o segurado não poderá
praticar acto algum em prejuizo do direito adquirido p lo
segurador.

Cad. Com. ar-to 728.

- I..... ~
I

CAPIT LO III.

Dos contractos em particular.

f':_~~~~~. _
.•.~~ECÇAO L

I~"'~ 7- - 
~~.'v~~~~/
-!+~_ ... ;p.,,~~ __ -Jr-
I-. ~ Da compra e venda ..lMIo'::::::;::__ e-..-L- (~'#./"I'~/' '- )
~. A:J~.

Apt. 1031. - O contracto de compra e \'enda póde ser
puro ou condicional. (~6'U.j"U-/k~-"/~~-..r.;)~pÓ./r-.J-:llfl:J

Ord. 4, 8. r. - D. 370 d r89. arl. 236.

Apt. 1032. - Quando a venda é pura, o contracto fica
perfeito, para as obrigações qu nasc m delle, logo que o com-
prador e o vendedor prestão seu,. consentiment re~iroco "'. --7Z..

b ~-.r-.~ ---,--
50 re o objecto e sobre o preço.~~~(.l:J-J.J-/l!l I

Ord. 4, 2, pr. l.t4 I11t1:t" 4 .L- ~ .
.J- --h- . ~ '-:~ 4;Ut-- .-.-..

,lH11M./...·-e'~d'~J,.9 • ~'.._.........~Nt'_~D'"A _ -/ • ~_

/ ~~akJ-~~~,u.~~.
~-.(.U:~~L ~ ., , Jtil-....;..&C~z~
1.4*-a.,--..,.u~~..........~4G-~ ~~#,

~ru"'h~_cL;~~~~/-:I~' ~.
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§ Unico. Esse consr'ntimento póde ser symbolico.

L. 20 jun. 1774, § 16.

Art. 1033. - a venda sob condição suspensiva o COp-

tracto nâo é perfeito sinão depois de cumprida a condição.

Ord. 4, 8, I.

Art. 1034. - Si a t>scriptura é da suLstancia do contra
cto ou si o compraaor e o vendedor convierão expressaMente
em fazeI-a, ant~s deU", não ha venda perfeita.

Ord. 4. 8, 3. - Ord. 4, 19, r. - L. 840 ele 1855, ar-t. LI.

§ Unico. Procede a disposiçãcifdeste artigo. quando se pos
sa presumir que era vontade do comprador e do ven.dedor
nãci valer o contracto sem es dptura publica.

Art. 1035. - A venda a contento por prazo determinado
fica perf€ita, si dentro desse prazo a cousa agradar.

Não agradando, resolve-se o contracto, salvo si, antes de
findo o prazo, o comprador não se declarar expressan1f'nte.

Orel. 4, I, 2.

Art 1036. - Havendo o pacto de remir a cousa vendi
da, o comprador fará seus todos os fructos e rendimentos
ela cousa até qUE. a remissão se verifique e o preço lhe seja
restituido. {;p--.. far',,-v.. J""I~'

Ord. 4. 4. pr. - Ord. 4, 67. 2. - L. 24 out. r832, art. L

Art. 1037. - Desde que a venda r perfeita, nenhuma elas
partes se póde arre~ender sem consentimento da outra.

Orel. 4' 2, pr.

§ I. E' facultado o arrependimento. quando o comprador
dá ao vendedor alguma quantia em signal para segurança ela
compra e não como prir,cipio de paga.

§ 2. Havendo arrependimento, o comprador perderá o si
,snal e o vendedor restituirá, o signal e pagará outro ,tanto
ao comprador.

-ord. 4. 2. J, 3. , f úJ)

Art. 1038. - A compra e venda pócle fazer-se aincla que o
comprador e o vendedor não estejão presentes no mesmo

~~;'~fi&2~~C.·iJ'--':-r440~'~,i..·
~~'"7·~e. rro-hr---.L. --"'-/e-4---a:;;. .A;
~~~ . ê, ~ 1'..... -- . \ . . .. -:io.- • pJ:;
f r ...."......- ....."......~ .(~ ~A.UCo<. 4~ ç;;,

-.r.'~



lugar nem presente a cousa, que fôr objecto do contracto.
§ Unico. Bastará que o comprador e o vendedor por meio

de cartas, telegrammas ou de terc~iras pessoas consintão
r ciprocamente.

Ord. 4. 1, pr. - 'od. ·om. ali. 1 7. - D. 1663 ele r894.

:J4.....d'~rt. 1039. - Tao podem vender
ü.~--:::~) os pais aos filhos, aos netos ~ aos mais descenden
.rk/fJ./flJes. sem consentimento dos. outros !lhos ou descendentes,

q-tie houverem de ser herdeIros; / lo') . h J
b) o marido, sem 'outorga ela mulher, os immoveis do ca-

sal; (k~ elo ~~-..'~Ntr~u-.--(A1.c.h'l"'aZ;;~)

c) os foreipos os bens aforados sem consentimento do
senhorio.

Ord. 4, 12. - Orel. 4, 48 . - Orel. 4, II, 3. - Ord. 4, 38.

r. Havendo descendente menor ou incapaz, o consen·
til"nento deve ser pedido e dado, segundo o seu estado.

Vide Parte Geral.(~?V

.. 2. A outorga da mulher deverá constar de instrumento
publico, si não tratar-se de immovel matriculado sob o re
gimen' Torrens, em que bastará o-consinto-no escripto de
transmissão ou em documento separado.

Orel. 4, 4 , pr. - L. 79 de 1892, art r. - D. 451 B ele 1890,
art. 44. - D. 955 A ele 1890, art. ,

Art. 1040. - Serão nullas as vendas com infracção do
artigo antecedente, alineá a), ainda que tenhão sido feitas
por interposta pessoa, caso em que a simulação deverá ser
provada.

Ord. 4, 12. - Orel. 4, 71.

§ I. A prohibição comprehende os descendentes por alE·
nidac1e, si o regimen do casamento fôr o da communhào
geral de bens ou da cOl11l11unhào dos adquiridos.

ex Orel. 1, 31, r. - Ord. r, 84' 3. - D. 5581 de 1874 art. 5.
(D. 2800 de r898, art. 6). - L. 18 ag. 1769 ~ ll. - Revista ]uriel.
T. 12, prrs. 221 e seg.

~ 2. Esses bens nullamente vendidos serào partilhados
por morte dos ascendentes vendedores, como si não [os
'cm alienado , sem que os herc1 i 'os paguem preço algum
ao des enc1ente comprador.

IIJt Ord. 4. r2.
~/k.<~~~-e.:-.J""'7::-~':Z:::... .A.....b. Ac-~
- . , y-- " _ _ ~ - - r:-z;;::;::... ......
~ ~::::::~:i:--r-- ~ ;: ..~~. -

••t..t-~.-..;!..... . . , _.'-/-'~~" ~~ r;,,,,_R---k9.~·
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§ 3. Quando, porém, a venda tiver sido feita por inter
posta pessoa, o comprador deverá ser convencido da sunu·
lação, pedindo os demais herdeiros partilhas.

ex Ord. 4, 71. - ex Ord. 4, 96. g. - J. S. T. F. 1896, n. III.
(' olo do Dr Figueiredo).

Art. 1041. - Nã podem comprar
a) os tutores e cun dores bens de seus pupillos ou cura

telados;
b) os juizes e escrivães dos orphãos os bens dos meno

res, sob sua influencia oflicial;
c) os testamenteiros os bens dos testadores;
d) para si directa ou indirectamente ou por algum acto

simulado, no todo ou em parte, quem quer que em razào
do officio deva intervir, propriedade ou eff ito sob sua ado
ministração, disposição ou guarda;

e) os juizes. peritos, avaliadores. partidores, olltadores,
depositarias. ".jministradores ou sYlldicos de mas.as fali i
das, cedidas eln pagamento ou de sociedades anonymas em
liquidação, os bens sob sua administração, disposição ou
guarda;

f) os juiz > escrivães, depositarias, avaliadores e officiaes
da justiça federal, por si ali por outrem, bens que se arre·
matarem no juizo fedp.ral;

g) o credor exequ nte bens de seu devedor executado,
que se houverem de arrematar em praça do juizo federal,
salvo licença do juiz; 1l.7J7-<- {"Idi'j~~...~:~nA{':II-p-,1.!J?J

h) os directores ou administradores bens das respectiva
asso iaçães religiosas, moraes, scientificas, artisticas, poli·
ticas ou de simples re reio;

i) no Districto Fe leral quaesquer fUllccionarios muniei
paes e os membros do Conselho, que houver deliberado so
bre a alienação, os bens municipaes.

a). Ord. I, 8, 29. - od. Pen. art. 232. - D. 8.,8 de 1890'

arl. 280. - D. 3084 de 1898, P. llI, art. 566.
b). Ord. I, 62, 38. - Ord. I, 88, 30. - D. 8.1 cil. art. 280.

D. 3084 cil. arL 566. - Cod. Peno art. 232.
c) Ord. I, 62, 7. - D. 848 cil. arl. 280. - od. Peno art.
2n. - D. 3084 cito art. 566.
cl). od. Peno art. 232. - D. 917 de 1890, art. 66.
!3)' Cod. Peno art. 232. - D. 917 de 18go, art. 66.
f). D. g885 d 1888, ali. 23. - D. 848 cil. art. 280. - D. 3084·
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eit. P. V, art. 75.
g). D. 848 eil. art. 280.
h). L. 173 d 1893, art. 14.
i). L. 85 d 189., art. IS :::i 8 c).

Art. 1042. - Não se poderá vender AtC"I":''--''
a) o que em virtude de alguma disposição de ultima 'ht"'a-#---.

vontade sómente possa ser vendido a pessoa designada;i~~J
b) os bens federaes sem autorisa.ão do Congresso Na;} ~~.

cional e hasta publica; - <;-'.J.;.--J;;;.
c) os bens dos Estados sem autorisação do poder com~~7C:

petente por sua Constituição; ~;-:.d...ç,

d) os bens municipaes sem autorisação do poder muni-~T
cipal competente, segundo sua respectiva lei organica, man- .
tida a "devida autonomia ;

e) os bens litigiosos;
f) os - bens dotaes fóra dos casos permittidos em lei;
g) as acções de sociedades anonymas, emquanto não tive-

rem realisado o capital na l'órma da respectiva legislação.~~..-6'.11...

a). Ord. 4, II, I, 2. " 1~d-éJ'~~ , I
b). . Rep. a.rt. 34, US. 4 e -9' - L. 30 de 1892, art. 49 n. 6. - ~)
Alv. 14 jau. 1807· - L. 2792 de 1877 art. 18. - L. 3140 de 1882, Y
art. 4.. - L. 3396 de 188 . art. '17. - D. 7 de 1889, art. 2 § II. 

L. 490 de 1897, art. 23 115. 3 e 4,
c). C. Rep. art. 64'
d). C. Rep. arts. 39, 67, 68. - L. 85 de 1892, art. 15 8 8 b'.
e). Ord. 4, 10. - D. 3084 de 1898, P. III. art. 494.
f). D. I8r de r890' art. 59' - L. 22 set. 1828, art. 2 :s I.
g). D. 434 de 1891, arfs. 24 a 29.

Art. 1043. - A venda de embarcação nacional deverá ser
a erbada no registro e matricula, sob pena de não valer con
tra terceiros, retirando-se previamente a bandeira, si o com·
prador fôr pessoa que nào possa adquiril-a por motivo de
nacionalidade.

D. 2304 de 1896, arts. 22 e 24,

§ Unico. Si O objecto da venda fôr embarcação estran
geira, deverá. ser autorisada pelo agente consular respectivo
e na falta, por despacho do juiz federal, observada a legis
laçào aduaneira.

ons. L. Ali. (r894) arts. 583 a 587.

Art. 1044. - Para a ven.da ser valiosa, o preço deve ser
quantia certa, fixada pelas partes ou deixada a arbitrio de
Um terceiro.
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§ r. Si antes da designação do preço fallecer o louvado
escolhido, a venda haver-se-ha por não feita.

§ 2. Si a designação do preço não fôr justa, qualquer das
partes poderá requerer arbitramento judiGia I.

Ord. 4, I, I.

Apt. 1045. - Offerecido o preço pelo comprador, está o
vendedor obrigado a entregar-lhe a cousa vendida, e nào a
entregando responderá por perdas e damnos.

Ord. 4, 2, pr. e. t !=!'~/97
Art. 1046. - o comprador sámente está obrigado are·

ceber a propria cousa que foi o objecto do contracto e não
outra, embora ela mesma especie, salvo si a compra nào foi
do objecto mas da acção para haveI-o, caso em que rece
berá o que resultar della.

Ass. 276 de 23 novo 1769'

Art. 1047. - O vendedor deve primeiro entregar a cousa
ao comprador para este pagar-lhe o preço e, havendo duvida
entre elles, farão deposito em mão de terceiro.

Orel. 4, 5, I.

Art. 1048. - ão será o comprador obrigado a pagar o
preço ou a acabar de pagaI-o, si fôr informado de que a
cousa não pertence ao vendedor, ainda mesmo que a tenha
recebido.

Orel. 4, 5, pr.

§ 1. Em taes circumstancias, não possuindo o vendedor bens
de raiz desembargados, que assegurem a evicção, deverá dar
fiadores idoneos.

§ 2. Tratando-se de bens hypothecados, o comprador de
verá promover a remissão.

Ord. 4. 5, pr. - Ord. 3,' 8r, 2. - D. 1.69 A ele r890' art. ro §S
3 alO. - D. 370 de 1890, arts. 257 a 270.

Art. 1049. - Si a venda não foi feita a credit"o. o dominio
não se transfere ao comprador, si o' preço não foi pago,
ainda que a cousa lhe tenha sido entregue, e o vendedor
poderá rei vindical-a ou demandar o preço com os juros.

Ord. 4. 5, r. - Ord. 4. 67 '. - Alv. 01- set. 1810.

Art. 1050. - l'J a veT'da a credito transfere-se o dominio
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antes da entrega, salvo si o vendedor reservou a proprieda
de até ao pagamento ou si a ella foi induzido por dolo do
comprador.

D. gr7 de r8go, art. 68 h). - Alv. 4 set. r8ro - D. 737 de r8So,
art. 628 § 8.

Art. 1051. - Transfere-se o dominio sem dependencia
do pagamento do preço, si ao tempo do contracto ou ao
tempo da entrega da cousa vendida, o vendedor se hauve
por pago.

Ord. 4. S, r. - Alv. 4 sel. r8ro.

Art. 1052. - a venda lJ,abita lide de pretio o vendedor
só tem acção pessoal ex ve1'ldito e não a de reivindicação.

Alv. lO et. l8ro. /lJ-~~ ao-r ,fl.../-'- •

Art. 1053. - Occorrendo a fallencia do comprador, não
se opéra a transferencia de propriedade da cousa a elle
expedida si não lhe foi entregue o conhecimento antes de
declarada a fallencia.

D. 917 de r890, art. 68 i).

Art. 1054. - E' recoo.hecida a clausula resolutoria ex
pressa para o fim de ficar sem efl'eito a venda pela falta
ele pagamento do preço no prazo convencionado.

§ Unico. Si vencido o prazo, o vendedor exigir que o
comprador lhe pague o preço, a acção resolutoria não será
mais admittida.

Ord. 4, 5, 3.

Art. 1055. - Sobrevindo a fallencia do comprador, re
solve-se a venda de bens immoveis, embora operada a tra
dição, si o preço não foi pago, salvo si o vendedor o ti
ver creditado ao comprador.

. D. 917 de 18go. art. 68 g). - Ord. +. 5, L

Art. 1056. - Vendida a cousa a duas diíferentes pessoas,
prefere o comprador a quem primeiro se fez a entrega, si
houve pagamento do preço ou o vendedor se deu por pago.

Ord. 4. 7, pr.

~ nico. Tratando-se de immovel, só a transcripção no
registro e a respectiva prionJade dão a preferencia.

D. 16g A de 18go, art. 8. - D. 370 de 1 go. arls. +6. 233 23+.
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Art. 1057. - Ao comprador que pagou o preço ao ven
dedor e que é preferido pelo outro, a quem foi feita a en
trega, será restituido o preço pago com os juros, incorrendo
o vendedor em resP<?l1sabilidade criminal.

Ord. 4, 7, 2. - Cad. Peno art. 338.

Art. 1058. - Pago o preço do immov~l, que devia ser
logo entregue, o comprador tem direito de exigir do veu
dedal' todos os fruetos e rendimentos, que elle percebeu ou
que deixou de perceber por sua culpa, ainda que não se
tenha realisado a transcripção.

Ord. 4, 67, 3. - D. 370 de 18go, art. 234'

Art. 1059. - Nas vendas judiciaes a cousa arrematada fica
sempre salva ao comprador.

§ Unico. Depois da arrematação os credores só têm di·
reito de demandar sobre o preço dos bens arrematados a
quem o recebeu ou levantou.

Ord, 4,6, 2, '3. - D. 370 de 18go, art. 226 § g. - D. 3084 de 18g8,
P. III, arts. 143, 144 e 583.

Art. 1060. - Eesolve-se a compra e venda feita em hasta
publica, quando a sentença, cuja execução a motivára se
revogar no todo ou em parte. pelo provimento dos recursos
que pendião.

§ r. Os bens vendidos em tal caso serão restituidos ao
e~ecutado e o comprador será embolsado do preço da ar
rematação e das despezas desta á custa do exequente ou cio
seu fiador.

§ 2. Passado. o prazo de um mez. a contar do dia em que
a sentença revogatoria tornou-se" cousa julgada, só fica ao
executado o direito de haver o preço da arrematação pelo
deposito ou do exequente, si este o recebeu, ou d) seu
fiador.

§ 3. Si a sentença fôr sémente revogada em parte, o exe'
quente e o executado contribuirão proporcionalmente para
o embolso das despezas da arrematação .

.. 4. O arrematante, que restituir os bens comprados, não
tem obrig?"'ào de restituir os fructos· ou rendimentos perce·
bidos e fica direito salvo ao executado para indemnisar-se

pelos bens do exequente.
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~ 5. Si o arrematante tiver feito bemfeitorias, ser-lhe-hão
pagas pelo executado e serão compensadas com os rendi
mentos.

Nestes não se incluem os das bemfeitorias, que perten
cerem por direito proprio ao arrematante.

§ 6. São sámente attendiveis as bemfeitorias permanentes
que augmentão o valor e serão estimadas não pelo que
custárão mas pelo augmento do valor que causão e no estado
em que se achão.

Ord. 3, 84,4. - Ord. 3, 86, 4, 5. - D. 3084 de 1898, P. III.
arts. 579, 580, 581, 582 e 616. - J. S. T. F. 1896, n. 66. - D. 737
de r850, art. 58+. - D. 763 de 18go.

Art. 1061. - Tanto que a venda é perfeita, toda a perda,
que sobrevem á cousa vendida, ainda mesmo antes <.la entre
ga, é por conta do comprador, observan.do-se, porém, as
seguintes regras':

r. a perda total, pendendo a condição suspensiva, será
por conta do venc)edor;

2. a perda parcial ou a deterioração, pendendo a condi
ção suspensiva, será por conta do comprador, si da parte
do vendedor não houver móra na entrega;

3. tendo-se de fazer escriptura publica, a perda da cousa
vendida, antes de acabado o instrumento, pertencerá ao ven
dedal';

4. si antes da entrega ao comprador hoúver Jesapropri
ação por necessidade ou utilidade publica, recahirão as con
sequencias sobre o vendedor;

5. nas cousas que se vendem por peso ou medida ou por
prova, toda a perda antes de taes operações é por conta
do vendedor e depois della5 por conta do comprador;

6. nas cousas que não se vendem por medida mas por
junto ou a esmo, a perda pertencerá logo ao compradC'r,
nào a tendo tomado a si o vendedor; pertencerá, porém, não
obstante essa responsabilidade, ao comprador si tirar prova
d~ quantidade vendida;

7· pertencerá igualmente toda a perda ao comprador nu
caso da regra 5a desde o vencimento do prazo em que obri
gou-se a receber, si deixar de receber.

Ord. 4, 8, pr. I a 7.
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r. Applicar-se-hào as regras deste artigo, quando as par.
tes não tiverem convencionado de outro modo.

Ord. 4, 8, 8.

§ 2. Quando o objecto não é determinado por marcas ou
signaes distinctivos qUl;l o differenceem entre outros da mes·
ma natureza e especie com os quaes possa achar-se con
fundido, a perda será por conta do comprador, si tal perda
fór de todas as cousas ela mesma especie e natureza.

Cod. Com. art. 207 n. r. - T. de Fr. C. art. 538 s: 6 (nota).

Art. 1062. -: Sempre que a cousa vendida fór por conta
do vendedor, será restituido ao comprador o preço pago.

Ord. 4, 8, 4.

Art. 1063. - Sendo a perda por conta do comprador subo
sistirá a obrigaç_ão de pagar o preço ao vendedor.

Ord. 4, 8, 4'

Art. 1064. -- O comprador, vencido judicialmente, por
terceiro que lhe demandou a cousa comprada, tem direito
de exigir que o vendedor lhe pague o preço recebido ou
o valor da cousa com perdas e interesses.

Ord. 3, 45, 2 a 5. - D. 3084 de 1898. P. III, art. 220.

§ r. Para exercer esse direito por effeito da evicção, o
comprador deverá denunciar ao vendedor o litigio propos·
to no tempo e. pela fón~1a que detenninão 'as leis' elo pro
cesso.

Orel. 3, 44, - Ord. 3, 45. - D. 848 de 1890, arts. 149 e seg.
D. 3084 de 189 , P. lIl, alis. 213 e Sf'g.

~ 2. E' licito O pacto de, no caso de evicçào, o vendedor
pagar o duplo do preço.

Ord. 3, 45, 3.

Art. 1065. - 1'\ ão pôde o comprador demandar pela evic
ção

a) si foi privado da co.usa comprada não pelos meios
judiciaes mas por força, roubo, furto ou caso fortuito;

b) si sabia que a cousa era alheia.

Ord. 3, 45, 4 e 5. - D.30 4 cil. P. III, art. 220.

Art. 1066. - Tendo sido alienado immovel pelo marido
sem outorga ela mulher e inlentando esta ou o proprio ma·
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rido ou os herdeiros deste devidamente autorisados pela
mulher ou por seus herdeiros a acção de reivindicação, o
comprador poderá reclamar o preço da venda, si provar que
foi convertido em proveito della ou do casal.

. L Na falta dessa prova, o immovel será entregue á
mulher, sem que seja obrigada a restituir o preço, e o com
prador só terá acção contra o marido vendedor, si não sa
bia que era casado.

§ 2. Si o comprador sabia ou tinha razão de saber que
o vendedor era casado, não poderá demandar o preço ao
proprio marido e restituirá a cousa com os rendimentos
liquidas desde a acquisição, salyp pro\ ando que o preço
verteu em proveito da mulher ou do casal.

§ 3. Tendo o comprado-r feito bemfeitorias necessarias ou
uteis e querendo haveI-as, compensará os respectivos ren
dimentos, ain.da que os recebesse antes da lide contestada.

Ord. 4, -I- , -1-, 5 e 6.

Art. 1067. - No caso de evicçào si o comprador ti ver au·
ferido proveito da depreciação por elle causada, o vende
dor terá direito para reter a parte do preço que for estimada
por arbitradores.

. L O mesmo direito de retenção terá o comprador que
houver feito bemfeitorias que augmentem o valor ao tempo
da execução .

. 2. A indemnisação de taes bemfeitorias estimar- se-ha
pelo augmento do valor que causarem e no estado em que
se acharem e não pelo que custárão.

D. 737 de I 50, ai ts. 5 -I- e 585. - D. 3084 de 189 , P. III arls.
616 617.

Art. 1068. - O comprador de animaes póde enjeitaI·os por
manqueira ou doença que tenhão ou por vicias de animo.

Ord. 4, 17, 8.

Art. 1069. - As cóusas moveis ou immoveis tambem póde
o comprador enjeitar si tiverem vicias ou faltas.

Ord. 4. 17, 10.~~ h a~~~:-'~ (-r--oA------:J
. " ~

.~rt. 1070. - Enjeitando-se a cousa comprada, provados os ~
VICIaS ou defeitos, o vende lar é obrigado a restituir o pre o
ao comprador.~~ tH1I ao.:--<-.e~~~a4é/oJ'.IJ1.-L'..~

Orei. 4, 17, 8.
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Art. 1071. - Pelo vicio de lesão a compra e venda pôde
ser rescindida, quando qualquer das partes foi en'ganada
além da metade do justo preço, ao tempo do contracto.

§ r. O vendedor soffre este engano quando, por exemplo,
vendeu por menos de S o que na verdadeira e commum
estimação valia lO.

§ 2. O comprador o soffrej quando comprou por mais de
IS o que valia lO na verdadeira e geral estimação.

Ord. 4, 13, pr.

Art. 1072. - Para a rescisão da venda não basta que o ven
dedor allegue ter-lhe custado a cousa vendida o dobro do
preço do contracto ou tel-a depois o comprador vendido
pelo dobro. .

Ord. 4, 13, 2.

Apt. 1073. - O comprador demandado pela acção ele lesão
tem escolha ou para restituir ao vendedor a cousa com
prada, recebendo o seu preço, ou p<lra inteirar o justo preço,
segundo o que. a cousa valia ao tempo do contracto.

Ord. 4, 13, I.

§ L A restituição da cousa comprada sempre se deve fa·
zer com a dos fru tos desde a contestação da lide.

§ 2. Sendo a lesão enormissima, restituir-se-ha a cousa
precisamente e com os {ructos desde a venda.

Ord. 4, 13, lO.

Art. 1074. - Não se livra o comprador de ser demandado
ainda que tenha alienado a cousa comprada, e, si não puder
restituil-a, deverá inteirar o justo preço.

_Ord. 4, 13, 4.

Art. 1075. - O vendedor, quando demandado pelo com
prador, tambem tem escolha ou para restituir. o preço, re·
cebendo a cousa vendida, ou para restituir sámente o excesso
do justo p reç':l, regulado pelo dia do contracto.

OreL 4, 13, 1-

~
Art. 1076. - A .acção de lesão não é admissivel na com·

pra e venda em hasta publica· com as solemnidades legaes,
salvo havendo dolo.

Ord. 4, 13. 7. - OreL 2, 53. 7. - L. 20 jun 1774, § 18. - L. 32jl

ele 1885, arl. 1 SI. - D. I6g cil. art. 14 ~ I. - D. 370 de 1890. ati.
408. - D. 848 de 18go, art. 283. - D. 3084 de I8g8, P. lU, art.
571; P. V, art. 72.
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Art. 1077. - Não terá lugar a rescisão da compra e ven
da de herança illiquida por motivo de lesão, si o contracto
contiver elementos aleatorios.

A1'g. ex Ord. 4, 13. pr. - T. de FI". C. art. 359, (nota) - Dil'. T.
lO pg. 335' T. 21, pg. 257' T. 64, pg. 508.

§ Unico. Contra o comprador da herança é pennittic1a a
execução.

D. 737 de 1850, art. 492 § 6. - D. 8 f8 de 1890, :11't. 246 f). - D.
3084 de 1898, P. III, art. 491 f).

Art. 1078. - A falta de pagamento do imposto de trans
missão de propriedade produzirá os efteitos que a legisla
ção dos Estados determinar.

C. Rep. art. 9, n. 3.

§ Unico. Si o imposto couber á Fazenda Federal, a falta
de pagamento não produzirá nullidade da venda mas 01l1lS

real que, independentemente de transcripção, valerá contra
terceiros.

C. Rep. art. 34' - D. 2800 de 1898, arts. 70 a 73. - L. 25 de
1891, arts. I c 4' - L. 191 A de 18g3. - L. 265 de 1894, 3:rt. 5.
- D. 169.\ de 1890, an G § 4. - D. 370 de 1890, art. 242. 
(Vide Ah·. de 3 JUDo 1L'0~JJ'

Art. 1079. - Não havendo estipulação eúl contrario, as
despezas do instrumento da venda e aS'que se fazem para
se receber e transportar a cousa vendida são por conta do
comprador.

Cod. Com. art. 196.

Art. 1080. - Quando houver transmissão secreta de bens,
inscrevendo-os o possuidor nos arrolamentos do imposto pr e
dial ou de outro imposto, arrendando·os ou por qualquer
modo exercendo actos relativos á propriedade ou usnfructo,
tal transmissão será considerada compra e venda para os
effeitos fiscaes.

D. 2800 de 1898, a1't:. 48.

Art. 1081. - No caso de compra e venda de immovel
matriculado sob o regimen Torrens observar-se·hão as dis
posições que lhe são especiaes.

D. 451 B de 189", a1'ls. 25, 26, 28, 30, 39, 63, 6'1 e 65. - D. 955 A
de 1890, arts. 63, 66, 71, 73, rI2, II3 e 11+.
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Art. 1082. - O vendedor de immovelmatriculado sob o
regimen T01'l'eIlS nào terá direito de retenção pelo facto do
não pagamento do preço.

D. 451 B de 18go, ali. 31. - D. g55 A de 18go, art. 74.

Art. 1083. - Da compra e venda nascem as acções pesso
aes ex eJ/l.pto et vendito e a real de l...;ivindicação.

'\.lv. 4 set. 1810. - D. ~17 de 18go, art. 68 g), h), i).

Art. 1084. - O contracto de troca, permuta, permutação
ou escambo opéra ao mesmo tempo duas verdadeiras ven
das, servindo as cousas trocadas de preço e compensação
reciproca. (~';... adõ-Wa ,2.j.)9-0 Cer

Unico. Tudo o que póde ser vendido póde ser trocado.

Ord. 4, 38, pr. - L. 428 de 18g6, art. 32. - D. 370 de 18go,
arts. 236 § 2 e 256. - L. 428 de 18g6, art. 32. - D. 2800 de
18g8, arts. 52 ns. 7 e 8. 56 e 61.

Art. 1085. - A' troca são applicaveis as disposições so
bre a comp'" e venda.

Ord. 4, 17 g. - Ord. 4, 38, pr. - od. Com. art. 225.

Art. 1086. - Pela troca de bens inalienaveis por 9utros
que fiquem com essa qualidade opéra·se uma subrogação
real.

L. 22 set. 1828, art. 2 s 1. .- D. 1334 de 18g3, art. J6. - D.
280 de J8g8, art. 45, n. g.

Art. 1087. - Sào nullas as troças desiguaes, quando os
permutantes forem ascendentes e descendentes e não hou
ver onsentimento dos outros descendentes, que tiverem
Je ser herdeiros.

A' essas trocas nullas applicão·se as mesmas disposições
qu regen~ a especie, ljuanto á compra e end·'l..

reJ. 4, 12.
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]878, al't. 12 li: 1 e art. 13. - D. 1264 de 1893, art. 2 § r. - D.
2800 de ]89 , art. 50.

~ nico. Tratando-se de .arrendamento de terras lavra-
~ I dias, é permittido fazer consistir a renda em uma certa quan-
U~'1 tidade de fructos. .

Ord. 4 45, 3.

i. t Art. 1089. - Cousas fungi\' is podem er objecto de lu
f f caçào nos mesmos casos em que podem ser dadas em com-

1.1 ~ modato. _. '.
I{ Ord. ", :>3, pt. I. - VIde ar t. I UO.

'1~' Art. 1090. - São prohihiuas e nullas as locações de gaI .dos e animaes por determinado numero de annos e por
f ~ cerla pensão ant1ual, ainda que pereção, sejão quaes forem
~ 4as condições de taes contra tos.

1
H Ord. 4.69,

:\- t Art. 1091. - E' nulla u pleno direito qualquer lipu
\ lação qu t nha por fim tolb r ao arrendatario o. bendi ias

j do penhor agricola.

i.~ D. 370 de' 189°, art. 377 ~ 2.

I Art. 1092. - Pelo rrendamento ele lO ou malS annos
, nào se 1ransfere ao conductor, locatario, rendeiro ou ar-

rel1datario dominio algum.
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Art. 1093. -' Arr~ndamentopor longo tempo ou de vidas
ou colonia perpetua~ C1ue tem por objecto o
uso de casas, quintas feitas ou terras fructiferas pela mesma
renda, a que estão sujeitas ao tempo da convenção e re.
gula-se não pe~as regras da el11ph) teuse masJJelas do ar·
r ndamento. (e. d ~h, ~_./~bt.~~ ÚJJ 2-

L. 4 jul. 1776. § I.

Art. 1094. - O direito de superficie rege-se como se [ôra
arrendamento.

Arg. ex D. 169A de 1890' - D. 370 de 1890'

Art. 1095. - O contracto de arrendamento e o de par·
ceria são distinctos.

Ord. 4, 45, 3.

Art. 1096. - O proprietario po::1erá receber do arren·
datario ou in,Qui1ino certa quantia a titulo de joia, luvas,
entrada ou algum outro.

D. 7051 de 1878, art. 12 ~ 1. - D. 2573 de 1897, art. 2 s r. 
A. F. 239 de 1852.

Art. 1097. - Pertencpndo O predio a condominos, o ar·
rendamento de\'e ser feito por accordo entre elles e, não
sendo possivel, recorrer-se-ha á hasta publica, repartindo·
se então a renda.

Arg. ex Ord. 4. 96, 5. - e'C D. 737 d:l 1 50, art. 56+. - ex D.
9549 de 1886, art. 27. - ex D. 8+8 de 1890, art. 291.

Art 1 r ~ ..... - O", bens nacionaes sómente podem ser ar·
rendados mediante autorisação do Congresso Nacional e em
hasta publica, sob pena de nullidade.

L. 15 novo 1831, aH. 51 n. 15. - L. 3140 de 188., art. +. - L.
334 de 1887, arl. 8 n. 3 in f,

§ U nico. O arrendatario leverá renunciar os casos ardi·
narios ou extraor linarios, solitos ou insqlitos, cogitados ou
não cogitados, inserin lo-se lilteralmel'lte esta renuncia 110 ins
trumento.

L. 22 dez. 1761, tit. 2 § 34' - A. F. 230 ele 1870'

Art. 1099. - O arrendamento de be'l1s adjudicados e in
corporados nos proprios federaes não p' de ser feito aos de
vedores de quem provierão nem a seus parentes.

Ord. 2, 53, 8. - D. 2+ OUt. 1 32, arl. 21. - L. 66 ele 1833.
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Art. 1100. - Não podem arrendar bens de associações reli
giosas, moraes, scienlifica , artisticas, politicas ou de sim
ples recreio os respectivos directores ou auministradores.

\lv. 6 dez. 1603. - Alv. 23 ju1. 1766, r. - L. 173 de r8g3, art; 1+.

Art. 1101. - Tambem não podem arrenuar l)ens muni
cipaes as pessoas que fizerem parte de sua administração.

Iv. 23 JUl. r766, § r.

Art. 1102. - O arrematante ou adjudicatario de rendi
mentos de predios considera-se subrogado nos direitos uo
proprietario, quanto á locação ou anendamento.

g r. Sel'-lhe-hão imputados os rendimentos que por negli
gencia deixar de cobrar.

g 2. Ser-Ihe-hão levadas em conta as despezas necessa
rias que fizer e os onus reaes que pagar.

D. 737 de r850, arls. 56+ a 566. - D. 848 de r8go, al'ts. 2g1 e
2g3. - D. 308+ de 18g8, P. III, arts. 5g5, 5g6 e 598.

Art. 1103. - Ainda quando a proprieuade seja arrema
tada ou adjudicada em virtude de execuções supervenien
tes, ao arrematante ou adjudicatario elos rendimentos é
garantido o direito ele usar do predia, alugal-o ou arren
daI-o, durante o tempo da arrematação ou adjudicação.

D. 737 de r 50, al't. 567. - D. 8+8 de r8go, art. 29+. - D. 3084 de
r8g8, P. III, al'l. 597.

Art. 11 04. - O proprietario ou locador é obrigado a en
tregar ao locatario ou arrenc1atario a cousa alugada no tempo'
e .na fórma do cO~1tracto, pena tl respond"er pelos dan~~ ....,. ~
plovelllentes da nao entrega, u _'" _. ~<I.-~ ;> ....... -..... Jl.,:~

...~ I ~_~:-.d""'"~ ,....-----~ /JJ.rt'
~~~~ L../J. '''-~. f:I..E.ex Ord. 4 8, 2. - oe1. Com. ai to 227· r-

Art. 11 05. ~. licita a venda ou cessão de bem feitorias fei-
tas pelo arrendatario em terrenos arrendaJos e bem a sim
qualquer acto equi\'alente, salvo cOlwenção em contrario.

D. 2800 de 18g8, art. 50.

Art. 1106. - O pagamento adiantado da renJa ou aluguel
equivale a prazo certo e expressamenLe estipulado para
todos os effcitos do contracto.

\r'g. ex Ord. 4, 23, r.

Art. 11 07. - Durante o tempo uo contracto não I licIto
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ao locadr)l" de cousa moveI retiral-a do poder do locatario,
ainda que diga ser para uso seu, sendo o aluguel pago
nos prazos c01wencionados, nem ao locatario fazer entrega
della ao locador, antes de findo o prazo conven ionado,
salvo pagando por inteiro o aluguel ajustado.

Ord. {,54' 2. - ocl. Com. art. 22 .

Art. 1108. - Fóra dos asos do art. lIIO, emquanto nào
estiver findo o prazo do arrenuamento, o inquilino poderá
reter a casa arrendada, pagando o aluguel nos prazos con·
vencionados e não será d spejado.

Orei. 4, 24' pr, 2. - Ass. 3.;1 de 23 jllL r8II.

Art. 1109. - Estando pago o aluguel no todo ou em parte,
si o inquilino fôr judicialmente executado, s rá inclE'l11nisa·
do do vexame com o tresdobro do que foi pedido, conlinuando
a morar na casa pelo 1 mpo nece ario a tal satisfação.

Orel. 4, 23. 3.

Art. 1110. - 'endo o arrendamento por tempo determi
nado e ainda não stando finclo o prazo. o proprietario da
casa poderá requerer o despejo, que será effectuado, ainda
quando o arrendatario ou inquilino allegue bemfeitorias fei-

~ tas com expresso onsentimento do senhorio, nos seguintes
I.. casos:

~:;~'::;::~a) si não pagar o aluguel nos prazos convencionados
pt;;,~'...... _ou de costume no lugar;
,,:~~ b) si damnificar a casa ou della usar para fin illicitos
..,_~,...~~ deshonestos'
~,.:.::;._ c) si a cas~ carecer de obras e reparos incompativei
,~ Jl-.-eom a conservação do inquilino;
4-r'~~ d) si. por motivo novo e imprevisto pre isar da casa para
". .~#)(f sua habitação ou dos seus filhos ou irmàos.

§ r. Verificando-se depois, que o despejo ef{ecluado foi mali·
ciosamente requerido, o arrendatario ou inquilino será re
integrado no seu direito de labitar a casa, elevado ao tresclobro
o tempo que faltava para preencher o prazo do contracto,
e "em pagar aluguel.

. 2. Si ú despejo [ôr motivado pela necessidade de fazer
obras e reparos, acabados estes, o inquilino será reintegrado
no direito de habitar a casa até preen her-se o prazo do
contracto, sem que seja obrigado a pag,lI" O alllgll 1 corres-
pondente ao tempo da inlerrnpção.· R.

1 :L ~~ I A.I.-L~~,a;t..<.á..1 j 1-0 aAI;,)Jf,Jo .1J
.... a t! <!'!a.- .etAA _ tf / -4.--- "7

A' i'L _".:' '-.- • .,reM. ~.:J'~ k
~ a.. O"'<. ""_e..t ,.,.~ ~~~ ~

;r (/
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:-i 3.
a) i

mentos
gellcia ;

b) si fór indemnisado dos prejuizos pelo segurador;
c) SI antes do anno esteril a producção foi extraordina

na.

Urdo 4. 23, r. - Ord. 4, 24, pr. - Alv. 3 mar. 1761. - Ass. 3+1
de 23 jul. 1811. - Ass. 353 de 8 jun. 18r6. - D. 30 4 de r898, p,
III, art. 440.

Art. 1111. - PÓde ser despejado o inquilino, si por fraude
ou conluio om o proprietario dér lugar a que em execução
contra este se -proceda á avaliação dos rendimentqs para
verificar-se a adjudicação ao crE:doí' exequente, quando
requereI-a.

D. 737 de ISSO, aliso 569 e 57 . - D. 95+9 de r886, art. 26. - D.
8+ de 18go. ali. 296 c). - D. 3084 de r898, P. III. art. 600 c).

Art. 1112. - Embora o arrendamento tenha sido feito por
tempo indeterminado ou a titulo precario e contraçto verbal,
ao proprietario não compete o direito de elevar o aluguel
ou renda, constante do recibo ou acto equivalente, sem a
annuencia do arrendatario ou inquilino.

§ U nico. Ao proprietario ficará salvo o direito de despe
jar o arrendatario ou inquilino e a este, em todo o caso, o
de oppôr a excepção de lesão enorme.

Arg. ex. legis1. ~it.

Art. 1113. - O arrendatario de predios frugiferos ficará
desobrigado de pagar a renda annual, si os fructos se per
derem com pletamen te por caso insolito, como; inundação,
geada, saraiva. incendio, s~c;, invasão d~migos, peste
ele gado e outros semelhantes. .

§ r. Si a perda dos fructos fór parcial, o arrendatario
ficará desobrigado ele pagar a renda, entregando ao proprieta
rio a colheita sal va e reservando para si as sementes.

§ 2 Si nos annos subsequentes ao anno esteril, a produc
çào fór extraordinaria. deverá por ella ser satisfeita a falta
de pagamento da reuc1a: observadas, como si forão do di·
reito patrio, as disp~)t-:Hções do romano.

OreI. 4. 27, pr r. - Dig. fr. IS i'1 4, Loc. cond. - Cod. C. 8,
De loca t. -. J. 370 de r8go, art. 37I.

ào ficará exonerado de pagar a renda estipulada
a perda de [ructos fôr occasionada por aconteci
ordinarios ou por sua çulpa, impericia ou negli-

Ord. 4, 27, 1 e 2. - D. 370 de 1890, art. 371.
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'.~--I~~ ~':
~~~Art. 1114. - O arrendatario poderá(sub-arrendar apre- ;.....'"
~~~io, salvo convenção em contrario, ficando, porém, obrigaciL.u. ~

: ,4.'-"U-0 contracto, e exercerá contra o sub-arrendatario os mes- ot;;..J.
;~~mos direitos do proprietario, sem prejuizo deste.

~ C *-I,J~/{,. Arg. ex Ord. 4, 23, 3. - Dir. T. 5 pg. 410 j T. 48 pg. 378. ti
(.fur.~) !:l r. O traspasso do arrendamento será considerado cessão

de direito e a quantia recebida pelo arrendalario corno
preço de cessão.

Arg. ex D. 7051 de r878, art. 12 § I.

§ 2. O arrendatario Ou locatario ficará obrigado a indem
nisar o lç)Cador do accrescimo de imposto re ultante das
bemfeitorias que f1zer ou do sub-arr ndamento ou sub-lo
cação.

Arg. ex D. cito 7051, art. 13.

Art. 1115. -' O locatario ou arrendalario não é obrigado
a indemnisar o damno que a cousa alugaua soffrer por
caso fortnito, salvo si por alguma fórma puder attribuir·se
a culpa sua, como si a tiver empregado em outro destino
ou lugar que não seja o de ignado no contracto ou por um
modo mais violento e excessivo que O r gulannente praticado.

Arg. ex Ord. 4' 53, 3 4· - ex Orel. 4-, 24, pr. - od. Com. art.
229.

Art. 1116. - Trinta dias antes de í1n.dar o contracto o
p"oprietario deverá intimar o inquüino para despejar a casa
ou continuar o arrendamento, si lhe parecer.

§ I. Intimado o inquilino, si nada responder em 3 dias,
ficará obrigado ao aluguel do anno seguinte.

. 2. Não tendo havido prévia intimação, estará no arbi·
trio do inquilino deixar a casa ou nella COlli .nuar, pagando
O· aluguel, considerando-se por tempo indeterminado e com
seus respectivos effeitos toda a prorogaç; o tacita.

Ord. -f, 23, I, 2. - J. S. T. F. 1897, n. 225. -Dir. T. 45, pg. r82.

A t. 1117. - Si o locatario ou arrendatario re usar fazer
a entrega, sendo requerido, findo o tempo da locação ou
do al-renc1amento, responderá por qU<tlquer dal11níí1cação que
a cousa alugada ou arrendada so[fr r, ainda que procedil
de força maior ou caso fortuito, e pagará ao lo aüor o alu
guel ou renda que ~slc arbitrar por loJa a lemora.
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Arg. ex Ord. 4, 53, 3. - Ord. 4, 54. - ad. Com art. 230.

Art. 1118. - Estando findo o prazo do arrendamento da
casa ou não havendo prazo cOlwencionado expressa ou vir·
tualmente, o inquilino não poderá embaraçar o despejo com
opposição suspensiva, si não mostrar que fez bemfeitorias
necessarias ou uteis com expresso consentimento do pro
prietario e provai-as incontinentio Terá o direito de ser
conservado na casa até que lhe seja paga a despeza feita.

Ordo 4, 54. pt. L - OI·d. 4, 23, pr. - D. 8 no\"o 1718. - Ass.
341 de 23 ju1. 18II o - D. 917 ele 1890, art. 70 II c) e § 2. - D.
3084 de 1898, P. III, art. 439,

Art. 1119. - Tratando-se de predio rustico, o arrenda
tario não poderá ser' despejado, ainda quando esteja findo
o prazo do contracto ou o arrendamento tenha sido feito
por tempo indeterminado, si os trabalhos da cultura esti
verem adiantados, e só depois de finda a colheita o des
pejo será concedido e effectuado, salvo indemnisação:

ArS'. ex ardo 4,45, 1, 2, 30 - ardo 4, 54, I, 2. - ex Do 2827
ele 1879, art. 44,

Art. 1120. - Não é permittido ao locatario ou arren
datario reter a cousa com o pretexto de domínio.

ardo 4, 54, I e 3. - Cad. Peno arto 331 n. 2.

§ Dnico. Não obstante tal allegação, o locatario ou arren
datario será obrigado a restituir a cousa alugada ou arren
dada e devois da restituição usará da acção que lhe com
petir.

ardo 4. 54, 3 in f.

Art.1121. - A prestação da pena convencional exonera
o arrendataric dos effeitos do contracto, si nisso convier
o proprietario ou estiver'expressamente estipulado no con
tI·acto.

-{ ex ardo 4, 70, pr. - Dir. T. 59. pg. 422.

~to 1122. - O arrendamento não se resolve pela morte~t!.~&-,o;'
~~.de ql~alquer das partes co~tractal1leS mas passa a seus 4f.f,#1-
. 'herdeIros,~ a.d ~e",...;;AJ~//~~ .
~ ~ .r--'/
~cR- arelo 4, +5, 3.

~ Arto 1123. - No caso de sinistro que destrua a casa,



estando ella segmada, não' se resolve o arrendamento, ele
vendo 'a indemnisação ser applicada á reparação.

1

Arg. ex D. 16g A de 18go, art. 2 § 3, - D. 370 ele 1 90. art. 137
§ S. - Ord. 4' 24-. pr.

~ Art. 1124. - A desapropriação por necessidade ou uti·
~~- lidade publica resolve o arrenclamento. !,tn'J~. aAL~ II,LL)
~,e-k.
A ~.~~ - D. r664 de r8SS, art. r3 n. 2.

~ Apt. 1125. - Si o imtUovel estiver matriculado sob o regi-
men Tor1'ells e o credor hypothecario requerer que o se·
questro se converta em antichrése, ficará resolvido o arren·
damento.

D. 4Sr B ele r8go, art. 33 3. - D. 9SS A de 18go, art. 76 s 3.

Apto 1126. - A yenda de immovel arrendado resolve o
arrendamento feito pelo vendedor e o comprador poderá eles
pejar o arrendatario.

§ Unico. Não lhe assistirá esse direito
a) si' no contracto de compra e \ enda obrigou-se a res

peitar o arrendamento;
b) si depois da compra consentio no arrendamento 201'1;. J

qualquer modo; r;,,-:d.......- .....-~ ...~~~'~b..2i.;/ ,...\
c) si o arrendatario se offerecer a pagar-lhe todas as per·

das e interesses que lhe possão resultar de ficar em vigor
o arrendamento.

Ord. 4, g, pr. l.

Art. 1127 o - Quando o comprador não ficar obrigado ao
arrendamento, o arrendatario terá acção de llldemnisaçào
contra o vendedor. ~

Unico. Estando O arrendamento garantido por hypothe
ca do predio, a quantia fixada na respectiva escriptura re
presentará o prejuizo resultante da resoluç~o do conLracto
e por ella responderá o predio vendido, si a hypotheca
estiver devidamente inscripta. r. ~!>9-0~' 7~~ ~d,H.

j.J. .Jv- Jv,. Orei. 4, 9, pr. - D. r6g A de r8go, arts. 4 9· - D. 370 ele 1890

~ r . art. r96 6.

o .J:~!.;t;:Ãrt. 1128. - O arrendamento póde s r res incE lo por
~----, -4--'d/A.•,,,..lesão nos mesmos casos da compra venda.
t?u-<;~~ Orcl. 4. 13,6. - A. P. r6 ele r874' - rg'. x L. 4 jul. 1776
1Ú/......4~r-

ti .. 1. Ao arrenclatario assiste o direito de pedir a resti-
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D. 917 d r890, art. 70; II a) e ~ 3. - Cod. Com. art. 8no L 
D. 737 de 1850. art. 6_1. - D. 43.~ de 1 91. art. 197 ~ 1. - D.
3 8+ de 1898. P. III, art. 65+. II a). Ord. +. 23, 3. - Alv. 2+
jul. 1793 ~ 2.

tuiçào do excesso na renda ou aluguel que constituir ale·
sào. isto é, o que exceder da metade do justo aluguel na ver
dadeira e geral estimação.

§ 2. Estando o prenio sujeito ao pagamento ue imposto
predial ou sobre a renda, a lesão será calculada pelo res
pectivo lançamento.

Ord. 4, r3, 6. - .\rg. ex D. 7051 de 1 78, aliso 3 e 12. - c\rg-. ex
leis de d sapropriação. - D. 737 de 1 50, mi. 569 ~ 3. - D.

48 de r890, art. 296 ). - D. 30 4- de 1 98. P.l11, art. 600 e).

Art. 1129. - Considerão ·se privilegiados o proprietario
e o ub-locador, para o fim ele serem pagos do aluguel ou
da renda, pelo producto Jos moveis ou trastes de uso peso
soaI do inquilino ou de quem nelle habitar, si trat<'l.r-se de
predio urbano, ou pelo dos [ructos pendentes, si de predio
rustico.

tf:.~b~*--? I~

SECÇ \.0 I\ ~Z"~~:::.:.t-:.~~c'~
~~J-, ~e-.~~.I

Do emprestimo.~ J.!.,LeA.dL. ~~.S1e ---~_
~-...~~.~~2..~
~.~:,"~~~~~
~,J~'7#~ /l...u.

Apt. 1130. - A entrega de uma cousa pal'a consumo ou 46 A~_

li o com a obrigação de restitui l-a em genero ou em es-~
pecie constitue emprestimo. f1J! :J-J~

Ord. 4. 50. - Ord. 4, 53, 1-

f-4.l..~kp~-

~~"~J.~e#4J()/ Do mutuo.
t:~,A __/0

, '~A~~~Jt!.,,4
~~Art. 1131. - Quando e mpresta alguma C usa que on

h_siste em numero, peso ou medida, transferindo-s a pro-
~ . I d . 1pnec a e a posse, o eml r bmo c lama-se mutuo.

OreI. 4. 50. - Orel. -I, 53, 1.

oL. Apt. 1132. - O mprestimo de dinheiro poel rá tomar a
[órma de titulo ao portador, quando fõr contrahido
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_<",7;7"~~~ ~ ~r .' ~&oo&~~:4"'U•• '-"'",-..--c&o.,

~:!'-~~..~~. ~~J~~2"""
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a) pela União, pelos Estados ou pelos Muni ipios j

b) por s0ciedades anonymas e em cómmandita por ac
ções por via de debellhwes ou obrigações;

) por sociedades de creçlito real, autorisadas pelo go
verno federal, por meio de letras hypotbecarias, bOllds im·
mobiliarios, agricolas e industriaes.

Lo 8 out. 182 , ar!. 7, - (Contracto de 3 ju1. 182g.) - D. 2694
de 1860. - D. 3323 ele 1864, - L. 1331 de 1~66, arl. 4. - D. 3590
de ,866, claus. 23 ali. +- - D. 7381 de 1879, arl. 2. - L. 3140
ele 1882, art. II. - D. g370 ele 1885. - D. 10322 de 188g. art.2.
- D. 164 de 18go, art. 32. - D. 370 de 18go, arts. 310 e 312. 
D. 612 de 18go, art. 13. - L. 177 A de 18g3, -art. 3. - L. 561 de

r:- 1.8g8.

~-"'-"~~~rt. 11?3. - O mut.uo pód~ seI: oneroso.
#~;;;:.:~ ~~~ r: O Juro ou premIO do dll1heno de qualquer especie
J~~~~rá aqueDe que as partes convencionarem.

'A
~~~.I~ ~ ••_ ... § 2. 'A prova desta convenção não pôde ser simplesmente

~ úfY'~/~J

~ .J..estemunhal.::u--~~'~ 3. Quando alguem ;01' condemnado em juizo a pagar juros,
~~,.-v~ue não fossem taxados por convenção, contar-se-bão 6 %

ff:~ .-o ao- ann .
~-~-~Jd; .

..c :-_~~_L. 24 out. 1832.

~a.~' Art. 1134. - No emprestimo de dinheiro s~o permittidos
~~/tfJs censos consignativos.

~ 1h.2!t-)'" Alv. 13 dez. I 1+ - Alv. 14 oui. 1641 - Alv. 12 out. 1643.
i·.~::::?/-Alv. 23 maio 1678 - Alv. IS set. 1766. - Alv 16 jan. 1773.-
I~~/~ /" Alv. 4 ag-. 1773. - Alv. 15 jul. 177g· - L. 24 OHl. 1832. - (Vide
~~. ~ n-. Alv. 3 dez. 1810, n. III. - Alv. 27 jun. 1808. - D. 9094 de

../r~A . v,Jr 883 ·t ). fJ1;1./~ I, ai . 2. . ,

Art. 1135. - Desde o momento da entrega o risco e por
conta do mutuario, 'lue tem obrigação de pagar ao mutuante
outra igual quantidade do mesmo genero.

Orel. 4, So, pr. - Orel..h 78, 7·

Art. 1136. - O p'agamento deve ser feito pelo mutuaria
no prazo que foi estipulado.

Orel. 4, So, 1.

Art. 1137. - Si o objecto lo mutuo fôr cousa fungivel,
que não seja dinheiro, o mutuario não restituil·a no prazo
convencionado, pagal-a-ha em dinheiro, segundo o curso do



Ord. 4, 50, 2, 4 e 3. - Cod. Com. art. r § 3.

Art. 1140. - Quando o filhofamilias commerciar sem man
dado do pai não é ste responsavel pelo emprestimo mas o
proprio filho mutuaria até onde chegar seu peculio.
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lugar onde deveria entregaI-a, na data do vencimento do
prazo.

ex. D. 370 de 1890, art. 379 ~ 6. - D. r65 A de r890, art. 4 § 6.

Art. 1138. - Não havendo estipulação de prazo, o mu
tuario fica constituido em móra desde a exigencia do paga
mento.

§ Unico. Não se póde, porém, pedir o pagamento sinão
10 dias depois do emprestimo e, segundo as circumstancias,
poderá ser conceclido judicialmente maior prazo.

Ord. 4, 50, I.

Art. 1139. - O empl'estimo de dinheiro á fiIhosfamilias
de qualquer sexo não dá acção contra elIes, ainda depois
de maiores, nem contra seus pais nem contra os fiadores
do contracto.

~. . UI:ico. Será, ~orém, valido o emprestimo e a elIe esta- ~L
Iv ra obngado o paI, ;..-.. 7,- .

,~ a) si O filhofamiIias estiver em paTte remota por motivo -,~.:::~
,~Ie estudo ou serviço militar, qão excedendo o emprestimo~~'1 .

\ "~0I0UA~ I

<l; mez.adas do co~t.ul11e;. . t.Iã~JC' "-1
H . r b) SI o filhofamihas commerClar por mandado do paI, não~

7Jf estando h.abilitado ~ fazel·o por sua pr~pria conta, mas .com~::t.L;-~,
approvaçao do paI, nos termos da legIslação commerclaI. ~..tA~

-'-.17~ ~

Ix1t,..ÜJ.l/}

Ord. 4, 50, 3.

Art. 1141. - Si na escriptura do contracto o official res
pectivo portar por fé que na sua presença e na das teste
munhas o mutuaria recebera o emprestimo por elIe c.onfes
sado, não será admittida contra essa confissão, assim pro
vada, reclamação de natureza alguma.

Ord. 4, Sr. r in f.

Art. 1142. - Fóra do caso do artigo antecedente, con
cede-se ao mutuario ou <1 seus herdeiros e fiadOl"es o prazo
de 60 dias, lepois elo onlracto, para reclamar contra o cre
dor ou contra se\ls herdeiros a confis::;ão do emprestimo.

:r. Esta reclama ao tem lugar ainda que no contracto
haja renuncia delIa:.



Ord. "I> 5 l, 6. - L. 7\J ele I8l).l, ürt. 2.

Art. 1145. - Considerào-se operações de credito agri
cola moveI os emprestimo a breve termo, feitos por ban
cos, sociedades ou particulares. á lavoura ou ás industrias
auxiliares lella. quando estes emprestimo~ consis-tão em

a) ministrar quantias em dinheiro, sob penhor agrícola,
ao dono ou ao arrendatario do solo, ao colono, ou simples
mente a pessoas autorisadas para o cultivarem 101' con

ssão graciosa dos proprietarios ;
b) fornecer instrumentos e utensilios aratorios, animaes

Art. 1143. - ão procederá a reclamação do mutuario
contra a confissão

a) si depois della pagou, antes dos 60 dias, parte da
divida ou reconheceu por outro modo sua obriga ão;

b) si a confissão não fôr propriamente de emprestimo
mas provier de outra obrigação anterior.

Orel. 4, SI, +. 5.

Art. 1144. - Passados os 60 dias, o mutuario deverá
provar que não re ebera o confessado. omtanto que o prove
por escriptura pu blica, nos casos 111 q u esta se faz neces
sana.

Ord. 4, SI, 2.3 e 7,

~~~l'c./4:/;;.-_ ~;-~~ ~ ---~ ~~ J.
~..&tr~~ L. J-"'-~ ~ _~

r~· ~..e-x iIlft? ~h-A.~1'h4
ra dZo~~~~~(f~ //f?:J
(t:l~~ - ~C;n-r- ) _ 332 - ..f'. ~..1 /'/1-r.

1)/

.: 2. Fica perpetuado Q direito do 111utuario, si posto que
não d manda lo, protestar no 60 dias contra o mutuante,
declarando não ter effectivamente recebido a quantia con
fessada.

~ 3. Ausentando-se o mutuante ou oc ultando-se de moelo
q ue a reclamação não lhe possa ser intimada. o protesto
judicial do mutuario é sufficiente para conserva ão de seu
direito.

~ 4. O effeito desta reclamação será incumbir ao mutu
ante o onus da prova sobre a effeclividade do cmprestimo.

~ 5 Si o mutuante provar a effectividade do cmpres imo
com o tabellião e as testemunhas do contracto ou com ou
tras testemunhas ou por qualquer outro modo o mutuario
será condel11oado a pagar e nas custas em tresdobro.

g 6. Si não provaI-a, julgar-se-ha nulla a escriptura elo
emprestimo, ficando livre o reclamante do que nella con
fessára.
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vivos, ou outros pertences de lavoura, estimados por ava
liação estipulada entre o mutuario e o mutuante, e recebi
uos por aquelle como depositano .

. Unico. Estes emprestimos não se farão por somma in
ferior a 500$000, nel1"l por prazo maior de tres annos, pro
rogavel por mais dons, si o mutuario tiver amortizado 25 %,

pelo menos, do capital illutuado.

D. 165. de 1890, arts. J e 2. - D. 370 de 1890, arts. 375 e 376.

Art. 1146. As companhias ou sociedades anonymas
poderão emittir emprestimos em obrigações ao portador
(debelltllres).

§ r. O valor total das emissões de uma companhia não ex-
cederá ao do capital estipulado nos seus estatutos.

§ 2. Exceptuão-se desta regra:
I. as associações de credito hypothecario;
2. as associações de estradas de ferro, navegação, colo

nisação e mineração;
3. as que segurarem o excesso mediante titulos de divida

ela União, dos Estado ou das MunicilJaJidades, cujo ven
cimento coincida com o das obrigações, depositando-se s
tes no Thesoufo, ou nas repartições fed raes de fazenda,
nos Estados, at' a sua remissão.

L. 177 A de 1893, art. 1, ~. 3 e 4

Art. 1147. - Não se fará emissão de obrigações sem
prévia deliberação da assembléa geral dos accionistas, ado
.ptada por tantos sacias quantos representem, pelo menos,
metade do capital social, em reunião a que assista numero
ele accionistas correspondente a tres quartos delle pelo
menos.

A acta dessa assembléa será publicada na folha official
e em uma das de maior circulação do lugar.

. U nico. N a acta da assemblêa geral serão exaradas as
condições essenciaes da emissão que se resolv r.

L. it. art, I s!'\ 5 e 6.

Art. 1148. - As sociedades anonymas nào poderão emit
til' ohrigações reembol aveis, mediante sorteio, a preço supe
rior ao da emissão, sem que sujeitos fiquem taes titulas ao juro
:lnl1ual de 3 %, pelo menos, e sejão todos resgataveis pela
mesma somma, de mooo que o importe da annuidade, 'om-
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prehendendo a amortisação e os juros, se mautenha igual em
toda a duração do emprestimo ; tudo sob pena de nullidade
da emissão.

§ U nico. Em caso de liquidação forçada, as obrigações
desta especie não serão admittidas ao passivo sinão pelo
valor correspondente ao capital que se perfizer, reduzidas
ao seu valor actual, á taxa de 5 °ío, as annuidades do juro
e da amortisação por vencer. Cada obrigação representará
importancia igual ao q llociente desse capital, dividido pelo
numero de obrigações ainda não extinctas.

L. cito art. 6.

Art. 1149. - Autorisada a emissão, antes de leval-a a
effeito, os administradores da sociedade publicarão na folha
oflicial, e em uma das de maior irculação do. lugar onde
a emissão se houver de fazer, um manifesto. annunciando

r. o nome, o objecto e a séde da sociedade;
2. a data ua publicação, na folha oflicial, de seus esta

tutos, bem como das alterações por que tiverem passado;
3. a data da publicação oflicial da acta da assembléa geral

que resolveu a emissão e lhe {L'{ou as condições, precisando
se os jornaes onde essa publicação se fez;

4. o importe dos emprestimos anteriormente emittidos pela
sociedade;

5. o nunlero e o valor nominal das obrigações, cuja emis
são se pretende, com o juro correspondente a cada uma,
assim como a época e as condições da amortisação ou do
resgate, e do pagamento dos juros;

6. o activo e o passivo actual da sociedade;
7. havendo bens hypothecaveis, a individuação dos que a

sociedade offerece á hypotheca em garantia do emprestimo,
com a data da inscripção pro\'isoria.

§ Unico. Estas enunciações, salvas as dos ns. 6 e 7, serão
reproduzidas nas listas de subscripção.

L. cito arl. 2 c § r.

Art. 1150. - ão é licito abrir emissão de serie no\'a,
antes de subscripL;l. e realisada a anterior.

r. O typo das obrigações será uniforme em cada série.
§ 2. Os titulos d obrigação (debelltures), além elas espe

cificações expressas no artigo qnterior ns. L, 2, 3, 4, 5 e
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7, terão estampados á margem, numeradamente, os C01,(,

pous correspondentes ao pagamento periodico dos juros,
accrescendo a esses requisitos

r. a designação da serie a que a obrigação pertencer;
2. o seu numero de ordem ;
3. a data da inscripção do emprestimo no registro geral;
4. a assignatura de um administrador. pelo menos.

3. Aos mutuantes, para sua garantia, emquanto lhes não
forem entregues os debeJltnres, pouerá dar a. sociedade mu
tuaria titulos provisorios, os quaes te!'ão os mesmos requi
sitos deste artigo, § 2, menos os cou.pons, e que serão
equiparados aos deúentures para todos os effeitos.

L. cjl. art. 2 § '!-' :5 3, :> 2, :i 7.

APt. 1151. - o registro geral das hypothecas ha\erá um
livro especial, destinado á inscripção dos emprestimos em
obrigações ao portador, contrahidos pelas sociedades ano
nymas.

Cada inscripçào neste livro conterá, além das averbações
necessarias, as fixaufLs no art. [1+9, 11S. I a 5.

~ nico. A prioridade entre as series de obrigações emitti
elas por uma companhia se firma pela ordem da in<;cri
pçào, nos termos desLe artigo.

A inscripção é essencial para esse fim, assim como para
a preferencia contra terceiros.

L. cit. art. 4'

Art. 1152. - As obrigações, que as sociedades anony
mas emitlir m, terão por fiança todo o activo e bens de ca
tla companhia, preferindo a outros quaesquer titulos de
divida.

r. Liquidando·se a sociedade, os portadores dessas obri
gações (obrigacioni tas) serão pagos antes de quaesquer
outros credores, os q uaes não serão admittidos sinào depoi~

de recolhidas todas ellas, ou de depositado o seu valor.
II. A preferencia assegurada aos obrigacionistas não pre

judica aos credores hypothecarios, antichresistas e pignora
ticios, quanto ás hypothecas, ás antichr'ses e aos penho
res anterior e regularmente inscriptas ou transcriptos.

L. eH. art. r § 1.

I. As sociedades allonymas que contrahirem taes em-
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prestimos poderão abonaI-os especialmente com hypotheeas,
antichréses e penhores, fican lo róra do commercio nesse
caso, e só nelle, os bens especificados em garantia dessas
operações.'

Na inscripçào e transcrip ão respectivas . e observará o
disposto no decreto n. 370 de 2 de f aio de 1890, sem
prejuizo do estabelecido no art. IISr.

L. cito art. I § 2.

§ 2. Aberta' a subscripçào de um elJlprestimo em obri·
gações ao portador (debwtllres) sobre garantia hypotheearia,
os directores da sociedade requererão immediatamenle a
inscripção eventual dos bens offerecidos em hypotb ea a
beneficio da communhão dos futuros portadores desses titu
los; pena de responderem por perdas e damnos para eom
os prejudicados pela demora.

I. A hypotheca ulterjormente constituida decorrerá da
data dessa inscripçào.

II. A inscripção tornar-se-ha definitiva r') pra'zo de seis
mezes, sob pena de perempção, pela mençào, á margem,
da data do acto definitivo da hypotheca; ficando solidaria
mente responsaveis para com os credores prejudicados os
administradores da sociedade.

§ 3, Qualquer obrigacionista poderá promover a inscripçào
do emprestimo, sanar as lacunas, irregularidades ou inexa
ctidões oecorridas na inscripçào feita pelos directores.

N este caso o official do registro notificará a administra·
ção da sociedade, para que lhe ministre as indicações e
documentos convenientes.

L. cito art. 4. § 2 e 3.

Art, 1153. - .0 caso de insolvencia ou liquidação de
sociedade anonyma e tratando-se do resgate das obriga
ções emittidas (debelltll1'fS), é valida a proposta de accordo
que a respeito fôr aceita e assignada por obrigacionistas,
representando mais de dous terços do debito total emittic1o,
observando-se o disposto no decréto n. 2519 de 22 de Maio
de 1897.

L. cito art. S. - D. 2519 ele 1897.

A t. 1154. - As sociedades anonymas, que emittirem obri·
gações ao portador, puLlicarão na primeira quinzen'a de ca·
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da semestre, o balanço do seu estado no ultimo dia do
anterior.

L. ci t. art. 2 8.

Art. 1155. - Serão nuHos os emprestimos contrahidos
a) sem autorisação da assembléa geral dos accionistas;
b) sem que constem da acta as condições essenciaes da

emissão;
c) sem que a acta seja devidamente publicada.
§ Unico. Essas nuHidades sámente poderão ser allegadas

pelos obrigacionistas em seu proveito.

L. 177 A cito art. I R 7.

Art. 1156. - Em caso de inobservancia das fonualida
des da emissão, depois Je regularmente autorisada .(arts.
JI49 § uno e rrSo § I e 2) o tribunal poderá. conforme
as circumstancias, 'pronunciar a nullidade da emissão em
beneficio dos obrigacionistas.

L. 177 ll. art. 3 § 5.

Art. 1157. - Incorrem na pena de multa do quadruplo
de seu valor e na de prisão simples por 4 a 8 meZes os
admini tradores das sociedades, que emiftirem titulos de obri
gação (debellt711'es) ao portador sem os requisitos legaes.

L. cil. art. 3 § 1.

A t. 1158. - os casos de venda publica de obriga
ções, os cartazes, prospectos, annuncios e circulares, bem
como as notas de compra, conterão as declarações exigi
das para a emissão no art. 1149 n . I a 5.

Pela violação desse artigo, ficarão solidariam.ente sujeitos
a ,perãas e damnos aquelles a quem ella rõr imputavel.

L. cito art. 2 . 6.

Apt. 1159. - Os emprestimos hyp.othecarios, em que as

sociedades de credito real deverão fundar a emissão de
lettras hypothecarias, regular-se-hão pelas diSposIções espe
ciaes a que obedece o funccionamento das mesmas soci
edades.

D. 370 de 18go, al'ls. 289 e sego

22
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Art 1160. - Quando para certo uso se faz concessão " .

.. . -gratuita de uma cousa, que deve ser ldentJcamente restl-
tuida, o emprestimo .chama-se comD1odato.

. Ord. 4, 53, pr.

§ r. As cousas fungiveis podem ser etnprestadas com ex
pressa determinação de serem identicamente restituidas e

assim constituir commodato. t~.

Ord. 4, 53, J. (44 .

§ 2. Podem. ser o~ject_o de commoclato bens immoveis. r
Ord. 4, :>4. - Dlg. fI. I . I, L. 13, 6. ~.

§ 3. Concedendo-se a cousa para uso não certo, o con· ..:t-
tracto será de outra especie. (

Ord. 4, 53, pr.

R 4-. O commodato é essencialmente gratuito; havendo re·
tribuição considerar-se-ha locação.... ~;z;:;,..~~

• V'~,..... ~~--.., (lAMu
Ord. 4, :>3, pr. r- .

Art. 1161. - o commodato não se transfere para o
commodatario o dominio e a posse da cousa emprestada.

§ Unico. O commodante é credor de dominio ou r ivin·
dicante.

Ord. 4, 53, 1. - D. 917 de I8go, art. 68 b). - D. 737 de 1~50,

art. 620 § 1.

Art. 1162. - Quando não se declarar o tempo concedido
para uso da cousa, entender-se·ha que o uso é permittido
pelo prazo e modo que forem razoaveis.

§ I Si o prazo ficar ao arbitrio do concedente, o em·
prestimo 5erá a titulo precario.

Ol:d. 4, 52, pr. - Ord. 4, 54-, 3. - A. F. 346 de 1878. - R. C.
C. E. 18 jarr. 1873. - A. F. 35 de 1873.

§ 2. Sendo predio rustico, é garantido ao commodatario
o uso até o fim da colheita, si os trabalhos da cultura
estiverem tão adiantados que se deva esperar por ella

Arg. ex Oui. 4, 45, I. - Ord. 4, 54, I.
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Art. 1163. - o cOl11modatario é obrigado a guardar a 'C!!lt-)j II
cousa emprestada com o maior cuidado, tanto a principal
como o seu accessorio.

Orel. 4, 53, z. Jti--
Art. 1164. - O commodatario responde ~ ~::~ .
L pelo dolo e pela culpa grave, leve e levissima; A:.t .-.r~.......,~
II. pelo damno originado de caso fortuito, ~~:....
a) si houve estipulação nesse sentido; ;tz.~~

b) si houve móra na restituição; .J. ..D

c) si empregou a cousa em uso differente daquelle para . .;r,.lQ,
que lhe fôra emprestada; f:L

d) sempre que no caso fortuito houver ctilpa.
§ r. E' caso fortuito o descaminho ou damno em mãos

dos mensageiros que as conduzem, sendo pessoas de con·
fiança. J. ;7.3- r.-I" /2. (ttáI....t::~~!~ ~,a..r~:;;.;--

H d I ~~.~-,.~~~~;".§ 2. aven o cu pa no mensagelro, correra o nsco por
conta daquelle que o mandou.

§ 3. Si o cOllll110datario restituir a cousa por máo men
sageiro de sua escolha, será responsavel por todo o damno
que occorrer.

Ord. 4, 53, I, in t. 2 a 5.

Art. 1165. - Sendo o cOl11lUodata,rio contal11az na resti·
tuição da cousa em devido tempo e persistindo até a sen
tença, ...erá condemnado a restitl1il-a e a pagar o que o com
modante arbitrar por toda a demora.

Ord. 4, 54-, pr. - Al-g. ex. Co l. Com. art. 230.

r. Poderá s6mente retel-a, si com ella fez despezas ne
cessarias ou uteis até que seja indemnisado.

2 Não poderá, porém, exercer a retenção, allegando ser
sua ou que lhe pertence por algum titulo.

§ 3. Essa allegação não obstará a que o oD1moc1atario
seja obrigado a restituir; ficando· lhe salvo o direito c1e
intentar a acção, que lhe con.lpetir.

Ord. 4, 54, I. 3. - Ord. 4, 54. 3. - Cad. Peno art. 33I, § _.



Art. 1166. - O deposito' convencional ou extrajudicial,
legal e judicial.

Orei. 3, 30. 2. - Ord. '1. 49. - Orei. 4, 76. S. - od. Com.
arts: 87. gl. 98, 114, 519 e 52 ,- D. 370 ele 1890. ali. 341 1.

D, 737 d 1850, arts. 522, 526 e 572. - D. 84 de 1890, ar! . 2 7
e 299. - D. 3084- ele 18g8, P. 11, arts. 105, 10 e 124 ; P. III,
arts 387. 535 e 538,.

Art. 1167. - Depositario é aquelle em cuja mào se con
signa alguma cousa.

Ord. 4. 4g·

Art. 1168. - São prohibidos de se constituir, directa ou
indirectamente, depositarios judiciaes os juizes e· mais em·
pregados de justiça.

Orei. +. 49, pr. - D. 3084 d 1898. P. III art. 5.p.

1t:J2.::;;:;. Art. 1.169. -' O sequestro que compete ás sociedades
,t-,l,. ..~de credIto real poderá resolver-se em deposito em poder elo
h7~~devedor, que se obrigará como depositario juuie' I a en
~.~ tregar ' credora os fructos e rendimentos do immove1 hyticr·.... p.othecado. deduzidas as uespezas ajustadas .
....~~ D,370 de l?gO, art. 34T ~ 1. .

J.,. - ":-~t. 1170. - Quando o deposito judicial consistir em di-
nheiro, papeis de credito, obras de ouro, prata e pedras
preciosas, far-se-ha nos cofres do Deposito Publico pela
fórma determinada nas leis de fazenda federal ou estadoal,
conforme a autoridade que o decretar.

L. 17 jul. 1778. - L. 369 de T845, art. 33. - D.737 ele T850, ~r\.

526 1. - C. Rep. art. '34, n. 23. - D. 2846 de 18g8.

Art. 1171. - Havendo deposito geral publico, observar
se-ha o que dispuzer a legislação processual sobre depositas
juui iaes.

L. 17 jul. 1778. - D. .po de T885, art. 2 n. 12. - '. RI'!" arl.
3'1 1J. 23. - D. 281 ele I Fig8, mi.. I.



Art. 1172. - Provão-se os depositas legaes e judiciaes
pelos respectivos autos de deposito, penhora, embargo ou
sequestro, devidamente assignados pelo depositaria na fór
ma da lei federal ou estadoal, que reger a especie.

Ord. 1. 24. 21. - D. 737 de 1850. art. 51I fo 3. - C. Rep. art. 34
n. 23. - D. 30 4 de 1898 P. III. art. 5.J.2.

Art. 1173. - A escriptura publica ou particular é neces
saria para a prova do deposito convencional, sempre que
o valor exceder a taxa le~al.

Ord. 3. 3o, 3. - Ord. 3. 59. pr. - Alv. 30 out. 1793. - L. 79 de
1892, art. 2.

Art. 1174.. - Com relação. a terceiros' não se considera
deposito convencional o de dinheiro, quand'o ao deposita
ria é permittido fazer uso delle ou empregal-o em operações
'civis ou commerciaes, vença ou não juros.

~ Unico. E' sómente talo de dinheiro, quando este tomar o
caracter de cousa não fungivel, isto é quando tiver de ser
restituido identicamente.

Ord. 4 53. 1. - D. 917 de I 90, art. 08 § I.

Art. 1175. - os casos expressos em lei e sempre que
os bens depositados forem de facil deterioração ou estiverem
avariados, o depositario deverá promover a venda, pedindo
autorisaçâo aos interessados, quando o deposito fôr con
vencionaI. e á autoridade competente, quando legaloujudi
cial.

D. 737 de 1850, art. 358. - D. 3084 de 1898, P. III, art. 143.
- D. 917 de 1890, art. 36 d). - D. 2 18 de 1 9 , arts. S, 6, 7 e II.

Apt. 1176. - Si forem immo\ eis os bens depositados, de
verá o depositaria pôr em arrecadação seus fructos e ren
'dimentos.

Orei. 3, 86. IS. - D. 2818 de I 98, alt. 12.

Art. 1177. - Os objectos depositados nos cofre federaes
serào arrematados judicialmente, quando não sejão levànta
dos dentro àe cinco annos, contados do dia em que hou
verem sido entregu,es, uma vez que, precedendo a publici
dade recommendada na legisla. ão fiscal, a isso não se op
ponhào as partes interessaclas por si ou por seus repre
sentantes.



§ Unico. Compete ao ministerio publico federal promover
o respectivo processo ante o juizo seccional.

L. 628 de 1851, art. II t' 16. - L. 2 I de 18g.1> art. 2g n. 2 alínea al.
- D .. 3084 de 18g8, P. I, árt. 58 n. 4 e art. 125 n. 2 d) ; P. V,
ali. 145. - D. 2846 ele 18g8, art. 10.

Apt. 1178. - Tratando-se de hens' de ausentes, de he·
ranças repudiadas, de quinhões pertencentes a herdeiros au
sentes ou de bens moveis e immoveis, a que não é achado
senhorio certo, observar-se-ha no Districto Federal, quando
a arrecadação competir á justiça local, o disposto nos arts.
3 ~ 4, 4, 5 §§ 2 e 3, e 9 do decreto n. 3271 de 2 de
Maio de 1899.

C. Rep. art. 34, n. 23. - D. 3271 de 18gg>

Apt. 1179. - O depositaria é o unico responsavel pela
guarda e aproveitamento dos bens depositados e responde
por seús prepostos e auxiliares.

Arg. ex Cod. Com. al·ls. 94. II5 e 52g. - ex D. 2818 de 18g8.
art. 2, ~ 4,

Apt. 1180. - Os 11erdeiros do depositaria respondem pela
restituição e entrega do deposito até 30 almas, a contar do
dia em que tomarem posse; mas não ficarão considerados
depositarios.

ex. D. 737 de 1850, art. 268. - ex. D. 3084 de 18g8, P. III, art.
387. - Cod. Com. art. 450.

~ Unico. Sendo possuidores de má fé, a obrigação é im
prescriptivel e cada qual responderá pelo todo.

Cod. Com. art. 450. - Dig. fr, 7, § 1, fr. g, fr. 10, fr. 22, L. 16, 3.

Art. 1181. - O depositaria não poderá usar 'da cousa
depositada sem expresso c0nsentirnento de seu dono.

§ r. A infracção sujeital-o-ha á indemnisação do damno
causado e a prisão, no caso de não satisfazer a condemna·
ção, até que a satisfaça QU até um anno, si antes não pa
gar.

§ 2. O procedimento civil não prejudicará a acção cri'
minaI.

Ord. 4, 76, 5. - D. 737 de 1850, art. 574' - D. 848 de 190,
art.2gg m f. - L. 22! de 189'1-, art. 44. - D. 3084 de J 9 , P.
III. arts. 3g4 e 514' - Cod. Peno art. 331 n. 2·



Art. 1182. - Considera-se infiel o depositario que se
apropria da cousa que lhe foi entregue.

Cad. Peno art. 331 n. 2.

§ L Como tal será tido o mutuario por titulo de penhor
agricola que

a) alhear ou desviar sem consentimento do credor os
objectos dados em garantia pignoraticia ou por qualquer
modo defraudaI-a;

b) de má fé desamparar a cultura;
c) empregar o emprestimo em uso extranho ao fim do

penhor agricola.
§ 2. Não se comprehende na disposição do paragrapho

antecedente o mutuario que fizer alienação subrogando o
penhor.

Cad. Peno al't. 33 n. 4' - D. 165 A de 18go, art. 3 § 3. - D.
169 A de 18go, art. 18 § 2. - D. 370 de 18go, art. 372.

Art. 1183. - O depositario não poderá reter o deposito
a titulo de despezas ou não pag.amento da retribuição nem
allegar compensação, si esta não fundar-se em outro depo
sito.

Ord. 4 78, I, 6. - Ord. 3, 33, +. - D. 737 de 1850, art. 278. 
D.3084 de 1898, P. III, art. 397.

Art. 1184. - Si O depositario duvidar da legitimidade da
pessoa que pede o deposito, por não ser o proprio mas
procurador insufficiente ou herdeiro ou successor não ha
bilitado e legitimo, não poderá reter o deposito mas reque
rerá sua transferencia para o deposito publico, citados os
interessados.

D. 737 de 1850, ali. 279. - D. 3084 de 1898. P. III, art. 398.

Art. 1185. - O depositario judicial não poderá tambem
reter o deposito a titulo de despezas que haja feito e só
lhe compete para sua indemnisação usar dos meios legitimos
contra quem de direito.

§ r. Considerão-se .custas judiciarias a porcentagem do
depositario e as despezas a bem do deposito.

Alv. 5 mar. 1825. -. D. 3363 de 1899. art. 12 h). - Alv. 21
maia 1751. - Alv. 25 ag. 1774 § 16.
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. 2. Tratando~se de depositario publico geral, observar
se-ha o que dispuzer o regulamento do depo it0.

ex D. 2818 de 1898. art. ~5.

Art. 1186. - Condemnado O depositario e não entre
gando a cousa depositada sem motivo attendivel,. será preso
até que a restitua ou até uni anno, si antes não pagar.
, § r. ão cessará é:I prisão, ainda que o depositario remis
so dê fiadores.

§ 2. Este procedimento não prejudica a acção criminal.

Ord. 4f 76, 5. - Cod. Peno art. 331, n. 2. - D. 737 de 1850.
art. 57+. - D. 848 ele 1890, art. 299. - L. 221 de 189+, art. 44. 
D. 3084- de 1898, P, III, ari:s. 39+ e 514,

Art. 1187. - O depositaria judicial será preso, não en
tregando a cousa depbsitada, depois que lhe fôr ordenado.

Ord. 4-' 49, r. - D. 737 de 1850, art. 527. - D. 308+ de 1898.
P. III, art. 539.

§ Uuico. Esta disposição comprehende
a) o executado que se tornou depositario'
b) o devedor, que no acto da penhora confessou a divida,

assignou o respectivo auto e ficou havido por depositaria.
D. 737 de 1850, art. 522. - D. 848 de 18go. art. .267. - D. 3084
ele 1898, P. III, art. 535.

Ar . 1188. '- 1 ão se livra da responsabilidade o depo
sitario judicial a pretexto de ter entregue '0 depositõ á auto
ridade .que o decretára.

Ord: 4-' 49, 1.

Art. 1189. - Na Capital Federal o depositario geral pres
tará contas bimensalmente á' Recebedoria, sem prejuizo das
que deva prestar ás ·autoridades de quem receber depositos.

D. 2818 de 18g8, art. 18.

§ Unico. O producto dos bens abandonados pelos interes
sados no deposito geral, será recolhido ao Thesouro .Fede
ral a titulo Ide deposito de ausentes.

·D. cito art. 19.

Art. 1190. - Commetterá crime aqtielle que sem autori·
saçào legal tirar a cousa propria que se achar em poder
de terceiro por 'convenção ou determinação judiCIal e em
prejuizo delle.

Cod. Peno art. 33!!.
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Art. 1191. - O roubo e o perecimento do deposito por
caso fortuito ou força maior, succedidos antes da móra,
exonerão o depositarif) da responsabilidade.

D. 7 7 d 1 50, art. 273 s 2. - D. 763 ele 18go. - L. 221 ele
I 94. art. 44. - D. 3084 ele 189 P. III, al't. 392 b.

'ifiJ..,J.tl.-.6~~/~. - _ ~
. ~-z:o~ ECÇAO VI. -,- r~-..;~--:it"} . .....-. ~~.tr.J4~' __""UOv '?-:
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~t(~~#~Das doações. ~/--~'-~(D~~
.,L/-~dc~.J~ ~~~?":-t'--..A~~
~ , 4't4~ /~

Art. 1192. - A doação é entre vivos ou causa·lIlorlis. -c.e.r.~J

~ ~rd. r, 62, 7. - Ord 4' 62. - Ord. 4, 63. - Ord. 4" 65, r. ;- L.
~ 9 set. r769. § 9· '- D. 917 de r890, art. 7r c). - D. 370 de 18go;

lC.~ art. 236 § 5. - D. 2 00 de 1898. arts, lO, 45, 52, 11. 1.

~~ 1193. - Podem ser objecto de doação para casa·
-ra....~ri]ento cousas litigiosas.

fj fi.lfl-i. Ord. 4, 10, II.

Art. 1194. - A doação póde constituir fideicommisso
convencional com as restricçãe impostas ao instituido

t ~por disposiçãO de ultima vontade.

i.~ ex L. 3 ag. ~77°' - ex: L. 57 de r835. - ex· Ord. 4. 7 pr. 12. -
. D. 69 2 de 1878, art. 2 3.

Art. 1195. - A escriptura publica é da substancia .das
doações sujeitas a insinuação. I'~~~j'MA'~)l Orei. 4. 19, pr.

~ § 1. Deverão ser insinuadas as doações que excederem de I
i 360 000, sendo feitas por varão, e de r80$000. sendo fei
f tas por mulher.

I Ord. 4,62. pr. - L. 25 jan. 1755. - Ass. 3r8 de 24 n aio 17 'S. -
t As . 336 de 21 jul. 1797. - Iv. 16 et. 1814, 11. II.

j :-i 2. São isentas de insinuação
a) as doações ou dotes que os pais fazem aos filhos,

)~ não excedendo as legitimas dos donatarios e as taxas do

l
a paragrapho antecedente;
i b) ~s nomeações de bens afora?os, si o foreiro reserva

para Sl o usufructo durante sua vlda e não transfere log-o
os bens;

, I . 2. ./ _ _ _ !:.;L _.'
~__"",-.~~:..".vtfl,..-""'A-.- --··rlAo-JhH.~~ "7'>'~~ ~jf~

J. b.~"'1> ~r:.;.9-.e-.o ~ '-_~~, A ~....;...., ....;~,~
.rr~~ -" ~ _
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c) as doações de bens matriculados sob o regimen Tor-
rellS, qualquer que seja o seu valor.

Ass. 336 de 21 juI, 1797. - L. IS jan. 1775. - Provo IS novo !?iS
- D. 451 B de 1890, arl. 25 § uno - D. 955 A de 18go, art.
63 ~ uno

§ 3. Sendo irrevogaveis os pactos ante-nupciaes, feito o ca
samento, as doações entre noivos em escriptura, que esta·
beleça o regimen de bens, só estão sujeitas a insinuação
para valer. contra terceiros.

L. 1507 de I 67. art. 19 " 1. - L. 1836 de 1870, art. IS. - L.
23.;8 de 1873. art. II ~ II n. 5. - D. 2800 de 189, tab. '11. 
L. 17 ag. 1761. § 8 (C. Rep. art. 72 2). -:- Ord 4, 46, pr. 
Ord. 4, 47. - T. de Fr. C. art. .;17 ~ I. - (nota) - Dir. T.6
pg. 434 ; T. 76, pg. 552.

Art. 1196. - Não estão isentas de insinuação as doações
á União, aos Estados e aos Municipios.

A.F. -r8 de I 61. - A.F. 337 de 1866. -A.F. ISo der870·
A. F. 371 de 1876. - A. F. 21. de 18 3.

Art. 1197. - A insinuação deve ser requerida dentro de
dous mezes a contar dá data da escriptura.

L. 22 set. 1828, art. 2 8 1.

§ Unico. A insinuaçào nao póde ter lugar depois do falle
cimento do doador, si não foi inquerido.

A.lmp. 49 de 7 ffi'lio 1827. (Cons. do Dezembargo do Paço).

Art. 1198. - Consiste a insinuação na inquirição judicial
a) do doador sobre sua livre e espontanea vontade, sem

influencia de qualquer induzimento, engano, arte, prisão, me·
do ou conluio;

b) dos visinhos ou dos municipes do doador, que tenhão
razão de saber como a doação foi feita.

Ord. 4, 62. 1. - rd. 2. 56, pr. - A. Imp. 49 de 7 maio 1827' 
D. 1264 de 1893, art. 16. - D. 3363 de r899, cap. l, tab. 1 n. 14·

. r. Si pela inquirição ficar yerificado o livre consenti,
mento do doador e removida toda a suspeita de artificio,
a dóaçâo ~erá confirma.da pelo tribunal judicial competente.

Ord. 4, 62, I· - C. Rep. art. 3+ n. 23.

§ 2. Não deverá ser julgada a insinuação



munel~atoria a pessoas extranhas á familia do doador sem
que primeiro se prove legalmente a verdade dos serviços
que a motivárão e sem prévio conhecimento da equipollen
cia de taes serviços aos bens doados.

L. 25 jan. 1775. - D. 917 de 1890, art. 1. - T. de Fr. C. art. 418,
(nota).

Art. 1199. - A falta de insinuação annulla a doação, não
no todo mas sómente no que rassar das taxas legaes.

L. 25 jan. 1775. - Alv. J6 set. J8J4. n. II.

Art. 1200. - E' nulla a doação entre vivos de todos os
bens sem reserva de usufructo ou do necessario para sub
sistencia do doador.

§ Unico. Considera-se doação a partilha que dos bens os
ascendentes fazem em vida entre os herdeiros necessarios.

Ord. 4. 70. 3. - A. F. 95 de 1879. - T. de Fr. C. art. 417 1, (nota).

Art. 1201. - Tratando-se de doações no caso de virem
a collação, considerão-se inofficiosas as que excederem a
legitima do donatario e mais a terça da herança do do
ador ou de ambos, marido e mulher, si ambos a fizerão.

Ord. 4, 97 3.

§ I. A doação feita a extranhos nunca se considera inoffi
ciosa, salvo tratando-se de doação entre marido e mulher
ou sendo donataria a futura esposa sob regímen datal.

Ord. 4, 65, J, 2. - rg. ex Ord. 4, 46, pr. - Ord. 4, 47, 1. -
Ord. 4. 97. 3. - Dir. T. 12, pg. 688. •

2. Fica salvo á mulher e aos herdeiros necessarios o
direito de promover a interdicção do doador e de impu
gnar a insinuação.

rg. ex Ord. oj., 103.- ex Ord. oj.. 62. - L. 22 set. 1828, art. 2. 
. Imp. 7 maio I 27.

Art. 1202. - A doação entre vivos pura e simples, sem
condição ou modo, desde que é aceita pelo donatario. ou
em seu nome pelo tabellião ou por pessoa competente, não
póde ser em tempo algum revogada. salvo por motivo de
ingratidão.

§ 1. Não vale a clausula de não revogar por tal motivo.
§ 2. A aceitação por parte das pessoas juridicas de di

reito publico deve ser expressa.
Ord. 4, 63, pr., 10. - Arg. ex L. 85 de 1892, art. 15;s 36.
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~~ Art. 1203. - E' revogavel a doação ofldicional si o
~ donatario deixar de cumprir qualquer promes a a que por

motivo da doação sujeitou-se para com o doador.
~ ..pr' Ord. 4- 63, 5.
~ õC.2- .1

, . _ . Art. 1204. - São causas de ingratidão para revogar se
11- AAA ;:--a.doação, si o donatario

a) em, presença ou na ausencia do doador injuriou-o gra
vemente;

b) o feriu ou lhe pôz as mãos com animo de injurial-o
ou deshooral-o;

c) machinou-lhe grave prejuizo, ainda que o não levasse
a effeito;

d) attentou contra a vida 'do doador.

Ord. 4, 63, I a 4,

§ Unico. Si a doação foi feita a algum filho por sua mãe
que depois casou com pesso'a que não seja o pai desse
filho, sámente poderá a doadora revogar a doação, si o do
natario

a) attentou contra a vida della;
b) pôz-Ihe as mãos irosamente ou
c) machinou-Ihe a perda de todos os bens.

Ord. 3, 63. 6. - L. 18 ag. 1769. § II •

.:Art. ,1205. -. A sentença de nullidade de c:asamento re·
voga as doações ante-nupGiaes feitas pelo conjuge innocente
ao outro julgado culpado.

D. 181 de 1890, art. 79'

Art. 1206. - O direito de revogar a doação por moti
vo de ingratidão não se transmitte aos herdeiros ç10 doador
nem se exerce contra os do donatario.

Ord. 4, 63, 9.

Art. 1207. i'- O dOllatario não tem acção para enjeitar
a cousa doada.

Ord. ~. 17. 9.

Art. 1208. - O doador não responde pela evicção, si a
doação é mera liberalidacie, pura e simples, mas fica em
todo o ca.so obrigado a indemnisar o donatario das des-



pezas que tiver feito e tambem do damno que lhe provier
da evicção, si sabia que a cousa doada pertencia a ter
ceIro.
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Arg. ex Ord. 4, 37. pr. - Ord. 1, 62, 7. - D. 2800 de 18g8,
art. 10. - Dig-. fr. 37, L. 3g. 6.

Art. 1212. - á. doaçào causa lJtortis transmittem-se os~~("~
bens ao donatario sob condiçào de reverterem ao doador~,...r~
si lhe sobreviver ou indeterminadamente ou passado Ull~":__
certo acontecimento. íp..tI -n,u.z;:;,....~) ~~

§ r. E' revogavel a' arbitrio do doador, sa1vo si renunciar'''u-c:.-- ~I
e~sa faculdade e neste caso fica equiparada á doação entre~~::.";.~_
Vl\·qs. _ . .. é.1á?~r

. 2. ao se consIdera perfeIta slllão pela morte do doador. " ....- .
§ 3. Fica sujeita ás disposições sobre le!5ados. .1. ~-?I'/:'

ex Ord. 4. 65, 3. - Dig. [r. 1, 2. r6. 23, 27, 3 ,35 3, 37, L.
39,6. - Nov. 87, pref. e . r. - T. ele Fr. . :ut. 317 § 2 (nota).

Art. 1213. - ão são revogaveis a arbitrio do doador
as doações ou promessas constante!> de pacto ante-nupcial.

Arg. x Ord. 4, 46, pr. - ex Ord 4.63, pr. - T. ele Fr. C. arl.
31.7 § 2 (nota).

Art. 1214. - Sobrevindo a fall Ilcia do doador, cons'i- .
dl'rão-se nullas de pleno direito, em beneficio da massa, a ..

·1'i~:t·~;"c...~.J-,4-t,~·~.a;:;-~~6Z~
~=II!of,(4cs<~~~.~~.~~4d:~.L-.~ ~~

~.«-e~~~?~~~.i:t:~,.~b·~?-·
,~~~~~~ ,~~~,M.._

~~ .L. t-.... ,f;. ~.4~- DràJ. b.JfII·~

Art. 1209. - Os dons manuaes, esmolas e dadivas inde
pendem de qualquer formalidade, i por sua importancia nào
prejudicarem a meação da esposa. I

Arg. ex Ord. ~, 6-1-. . ~~

Art.•1210. - As doa ões entre marido e mulher e as que~~~
na constancia do casamento o marido faz á concubina ouull'HL~
outra mulher com que tivesse affeição carnal ficào subor-~e:
dinadas ao disposto no Livro IV. ~_ _I.. ~C• """"9 AUA' _

Ord. 4, 65. - Orel. 4, 66. /T"~ fl't . , r..~),$. I)u.'

Art. 1211.. - As promessas gratuitas de bens para pro'- 1- f. /-~.
duzirem effeito depois da morte sào disposições de ultima
vontade, dependentes das solemnidades testamentarias. revo-
gaveis a arbítrio de promittente e equiparadas a legados.

ex Ord. 3, 45, 2, 3, 4. - ex Ord. 4. 63, pr. - Dig. fr. 62, L.
21 r. - Dig. fr. 1 ~ 13, L. 3g, 5.
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doações de valor superior a 360 000, feitas dentro dos
dous annos anteriores ao termo ~egal da fallencia, sejão ou
não parte de contractos onerosos.

'D. 917 de 1890 art. 29 a).

Art. 1215. - A nullidade ou annullação poderá ser re
querida contra

a) todos aq uelles que figurárão no acto como contrac
tantes ou que por effeito do acto farão beneficiados;

b) contra os llccessores mortis causa ;las pessoas acima
indicadas até a concorrencia da quota hereditaria, do le·
gado ou usufructo ; •

c) contra os successOres por titulo singular, nos casos do
art. 32 c) do decreto n. 917 de 24 de Outubro de 1890 ;

d) contra os successores causa m01,tis das pessoas indi·
cadas no alinea anterior até a concorrencia da quota here
ditaria, legado ou usufructo.

D. 917 cito art. 32 .

. § r. A restituição dos fructos, incluidos os que se dei·
xárão de perceber, será devida no caso de má fé conui
vencia, fraude ou conhecimento do estado do devedor doador,
e em todo o caso sel-o-ha desde a propositura da acçào e
comprehenderá os pendentes ao tempo. da acquisição.

2. O donatario de boa fé restituirá sámente na propor·
ção daquillo com que se achar augmentado o seu patri
monio por effeito da doaçãQ.

D. cito 917. art. 31 e ;,; r.

~~J;-;1...d.cd: ""'-'f-....d<~f -
-u._' 4 ••~......$.i-;_.(~r.~ SECÇAO VII.
~, .-..:-u::.,r-:....~...... -...~é_
~ ~ --.~ +.-... A l-~4 -2:A-/,"Ü'-

~
-~.,..t-/~ ... 'bo contracto de edição.

~ r-'-~~~ ,
'f.t4- ~...~.."w:-J~., grJ71 .

~( Art. 1216. - Contracto de edição é aquelle em que o
(ii/-<- .....~~~ autor' de obra litteraria, scientifica ou artistica, ou seu suc
~ fI-úa__tcessor por titulo singular ou universal, se obriga a entre·
1:!1./k~J..--k gal-a á outrem, o editor, que por sua vez se obriga, por sua
~~ --+-conta e risco, a reproduzi l-a por meio da imprensa, gral'u·

~~.~!) tP~. ttL.~~~~/~ é:"~.#-,-'~'M;
__--o_0_ ~;..,., ~I'~ &/'_~,~~ ~~-11'-'.
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ra, lithographia ou outro processo mecha~u c~-;;:;:;r~-A1J1
e a' publical,a, expondo-a á venda ou distribuindo-a gratuita-~ . . ~
mente. ~I!:/;

C. Rep. art. 72 26. - L. 496 de 18g8, aliso 1, 4-, 6 e 8. - Cod.I;;1;~~ ,
Peno art. 345. "'-fA "'~'-'~1

. 'ú,"'1"~
Art. 1217. - A obrigação do autor consiste em dar ou=--.uJ~

fazer e não fazer; a do editor em fazer e tambem'em dar,~
quando estipulada alguma remuneração. ~J,J.~.'.r

.' .~ .~'(U/:;
Old. 4, 70. - Lo clt. arts. 6, 7 e 9· ~~ •

(,;4'1" y-é' ,
Art. 1218. - Não póde ser objecto de cOI:tracto de edi?ã.o; ~.;

a) obra. de autor ou traductor estrangeIro não domlcl-~~. ~.
Jiado ou residente na Republica, salvo o disposto em con-J:;:;J:.,.~ .
venção internacional ; . ,....~,... ,

b) obra cah~da já no dominio publico. r~~......ffPh
Lo cito arts. 1 e 21 n. 1 e 2. - D. 10353 de 14 set. 1889.

Art. 1219. - Si a obra não é susceptível de ser divi
dida e foi feita em collaboração ou pertence a diversos pro
prietarios, salyo convenção entre os collaboradores ou entre
os comproprietarios, não póde ser objecto de contracto de
edição sem o consentimento de todos.

§ 1. Qualquer dos collaboradores (lU comproprietarios, que
não tiver prestado seu consentimento, poderá usar de seu
direito para a punição da infracção e indemnisação do damno.

2. 'Em caS0 de desaccordo cabe aos tribunaes judiciarios
decidir, podendo determinar, quando algum dos collabora
dores ou comproprietarios se oppuzer á publicação, que elle
nào participará das despezas ou dos lucros ou que seu nome
não figurará na obra.

L. cil. arts. 9 e 26.

Art. 1220. - O editor não poderá modificar a obra lit
teraria, scientifica ou a,rtistica quer para vendel-a quer para
exploral-a por qualquer fórma.

L. cito art. 5.

Art. 1221. - A somma de todas as copias ou de todos
os exemplares de uma mesma tiragem é a ediçào.

§ 1. O editor de\"erá declarar por escripto o numero de
exemplares de cada edição co~ o respectivo preço.

\
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§ 2. As declarações do editor fazem prova plena contra
elle, o que não inhibe producção de outras em contr~rio.

L. cito art. 4 §&, 3 e 4'

Art. 1222. - Fica sempre salva ao autor por o'ccasião de
cada nova edição a faculdade de

a) . emendar ou reformar sua obra;
b) rehaver seu direito sobre ella, comtanto que restitua

ao editor o que delle houver recebido em pagamento ou
metade do valor liquido da edição anterior.

U nico. O direito de emendar ou reformar a obra é pes
soal do auto~ e não se transmitte ao successor por titulo
singular ou universal.

L. cito ar.t. 4 § 2 e acto S.

Art. 1223. - Não existindo contracto de edição legal·
mente feito, presume-se sempre que o autor ou seu succes·
sol' está na inteira posse de seus direitos.

§ Unico. Aquelle que sem esse contracto, sejão quaes fo
rem as allegações que fizer, publicar qualquer obra deverá
ao proprietario uma il1demnisação nunca inferior a 50 "/
do valor venal da edição completa.

L. cito act. 6.

Art. 1224. - O editor de obra anonyma ou assignada com
pseudonymo ficará na posição de autor, tendo os onus e
direitos respectivos. Uns e outros passarão a este desde que
fôr conhecido,

L. cito act. I r.

Art. 1225. - Os credores do autor não podem durante a
vida delle apprehender seus direitos mas tão só mente os
pendimentos que dabi lhe possão advir.

L. cil. art. 7.

Art. 1226. -. Resolve-se o contracto de edição
a) pela extincção do direito do autor ou de seus suc

cessores;
b) no fim de 30 annos em favor do autor, si vivo fór,

ou de' seus successores ;
c) pela só vontade do autor ou de seus successores por

occasião de cada nova edição.

L. cil. arts. 3, 4, § § 1 e 2.
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S\ Unico. A fallencia do editor não. resolve o contracto;
os syndicos e o curador pl'omoverão sua execução, quando
conveniente á massa.

O contracto não inteiramente executado dará direito a
perdas e damnos contra a massa.

D. 917 de 1890, ar!. 22.

~~;..~~,....~..!..
ECç \. O VII 1. ~".../n.,..k).b~---~II-~r..~

,f.....~~~ ....._~~
I'V:"'~ .......,.;:.'~4<~üUI-:l!

'Ú~~I~I~~~!~
Da locação de serviçbs.p;:t:::~~..::::;;

I-"~;.#~0..--."A......-.~_
--"'~~~"'i<'
<-t"'~..... .,~.~ Jt1. .

Art. 1227. - O contracto de locação de serviços rege-se •
pelo direito commum. pr~valecendo a convenção das partes
no que não fôr expressamente probibido.

D. 213 de 1890. - A. Int. 13 de 1891. - .. Rep. art. 72 § 2
e 24. - Veto. (D. O. 9 dez. 1896).

§ Unico. A nacionalidade do locador não é motivo para
favores, excepções ou privilegios.

Arg. x. D. 213 de 1890. - . Rep. art. 72 pr.

Art. 1228, - E' prohibida a clausula de ficarem os descen
dentes do locador obrigados a povoar e morar certa terra
pessoalmente.

Ord. 4, '1 2 .

Art: 1229. - Havendo contracto expresso entre amos e , c..:
d d h . d &(J-:~~_#~.J."~~crea os, guar ar-se- a o convencIona o. ,7 __ ./-. . ....~ •

... tJe".~~~~~~""------

Ord, 'I> 29, pr, - Ord. 4,31, 9· ~--"~ ~/ -. ~t3lol

§ Unico. Si não o houver, a soldada será regulada se,
gundo':; costume do lugar, tempo e qualidade do serviço
do creado.

Ord. 4, 29, pr.

Apt. 1230. - O amo poderá descontar na soldaua o valor
do damno que o creado lhe causar. Para ter acção contra
elle, deverá protestar peja indemnisação no acto da despe
dida.·

Ord, 4, 35, pr.



não ti ver recebido a soldada o
pagaI-a, e tendo-a rec bielo já,

sem vencimento todo o tempo

Art. 1231. - O am.o póde despedir o creado, antes de findo
o tempo do contrado, mas deve pagar-lhe a sOldada por
inteiro.

Ord. 4, 34'

Art. 1232. - O creado que semjusta causa deixar a com
panhia do amo, antes do prazo convencionado, será judi
cialmente compellido a a~abar o tempo do serviço.

Ord. 4-, 34-

~ Unico. Em tal caso si
amo ficará desonerado c1
deverá restituil-a e serVl1'
que faltava.

Ord. 4-, 34-'

Art. 1233. - Si o creado ~. r menor e fugir por culpa do
amo em razão de o maltratar, nâo será obrigado a servir
o tempo convencionado e terá direito á soldada vencida.

~ r. Si fugir pór sua culpa propria, será compellido a
cumprir o contra to e a servir mais outro tanto tempo quanto
o que andou fugido, não excedendo, porém, de 6 mezes
esta pena.

§ 2. O amo não tem obrigação de aceitaI-o um mez depois
de fugido e só lhe pagará o tempo do serviço.

Ord. I, 88, 17.

Art. 1234. - O depoimento dos familiares basta para a
absolvição do amo quando o pedido do creado nào exceder
de 30 000.

§ U nico. Sendo maior a quantia vale a quitação,
a) feita e assignada pelo creado;
b) escripta e assignada, não o sabendo, por alguem a

rogo e mais outra testemunha.

Ord. 4-, 33 pr. - Alv. 16 sel. 1814.'

Art. 1235. - O leO'aclo deixado pelo amo ao creaclo pre
sume-se destinado ao pagamento da soldada, si outra decla
ração não fizer o testador.

Ord. 4, 31, II.

,-1:-~rt. 1236. - Os 111 stres, empreiteiros de obras, não têm
"1-' . ~.direito de rescindir por le ão o· contracto:> que fizerem.
~~--.:t:.~
,#Lh':. ,u Oru. 4, 13, 8.

~::;;-~~~~l.. ~~~_

~~-~~
~.;:;:J..~~
&. Â F;l J., ~Mr)JrL

, 41. J)I
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Art. 1237. - O empreiteiro é responsavel pelos factos
dos operarios que empregar, com acção regressiva contra
os mesmos.

Cod. Com. art. 238.

Art. 1238. - O empreiteiro, que deixar de entregar a
empreitada concluida no tempo e na fórma ajustada, res
ponderá pelos dJIllnOS provenientes da não entrega.

Cod. Com. ar!. 227.

Art. 1239. - Quando o empreiteiro se encarrega de uma
obra por um plano de ignado no contracto, póde requerer
novo ajuste, si o locatario alterar o plano antes ou depois
de começada a obra.

Cod. ·om. art. 233.

Art. 1240. - Concluida a obra na çooformidade do ajuste,
ou não o havendo, na fórma do costume geral, o que a
encommendou é obrigado a recebeI-a; si, porém, a obra
não estiver na fórma do contracto, plano dado ou costume
geral, poderá enjeitaI-a, ou exigir que se faça abatimento
no preço.

Cod. Com. art. 23+.

Art. 1241. - Si O empreiteiro conb-ibuir só com o seu
trabalho ou industria, perecendo os materiaes sem culpa
sua, perecem por conta do dono, e o empreiteiro não tem
direito a salario algum; salvo si, estando a obra conclu
ida, o locatario fàr omisso em a receber, OÚ a cousa ti, er
perecido por vicio proprio. de sua materia.

Cad. Com. art. 23_.

Art. 1242. - Si O locador, oElicial ou artifice, se encar
regar de fornecer a materia e o trahalho, perecendo a obra
1nte da entrega, nào terá direito a paga alguma; salvo si,
depois de prompta, o 10catario fôr negligente em a receber.

Cod. Com. art. 231.

Art. 1243. - O operario que, por impencla ou erro do
seu officio, inutilisa alguma obra para que tiver recebido os
lllateriaes, é obrigado a pagar o valor Jestes, ficando com
a obra inutilisélda.

Cod. Com. art. 235.
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Apt. 1244. - O que dêr a fabricar alguma obra de em·
preitada poderá a seu arbitrio resilir do contracto, posto
que a obra estejajá começada a executar, indemnisando o em·
preiteiro de todas as despezas e trabalhos, e de tudo o
que poderia ganhar na mesma obra.

Cod. Com. art. 236.

Apt. 1245. - Si a obra encommendada tiver sido ajuslada
por medida ou numeros, sem se fixar a quantidade certa de
medida ou numeros, tanto o que fez a encommenda como o
empreiteiro podem dar por acabado o contracto quando
lhes convier, pagando o locatario a obra feita.

Cod. orno art. 237,

Apt. '1246. - Os operarios, no casO ele não serem pagos
pelo empreiteiro, têm acção para embargar, na mão do dono
da obra, si ainda não tiver pago, quantia que baste para o
pagamento dos jornaes devidos.

Cod. Com. art. 23g.

Apt. 1247. - A morte do empreiteiro dissolve o con·
tracto de locação da obra. O locatario, quando a materia
tiver sido fornecida pelo empreiteiro, ê obrigado a pagar
a seus herdeiros ou successores, Ct. proporção elo preço
estipulado néJ:. convenção, o valor da obra feita e dos mate·
riaes apparelhados.

Cod. Com. arl. 240.

Apt. 1248. - Os operarios, artistas, fabricantes e .emprei·
teiros têm privilegio sobre os objectos q~e fabricarem ou
concertarem e dos quaes estiverem de posse para paga·
mento de seus salarios, fornecimentos de materiaes e mais
vantagens estipuladas.

D. 917 de 18go, art. 70, II b). - D. 30 4 de J8')8, P. III, art. 654.
II b).

Art. 1249. - O~ menores que, para aprender qualquer
officio, forem entregues por seus pais ou por seus tutores,
com autorisação judicial, serão obrigados a servir os mes
tres pelo tempo que, segundo o costume, devem servir, in·
demnis:l.l1do-os por seus bens, si o não fi2erem.

e},. rd. I, 8 , 16. - Alv. 31 jaJ1. 1775 S 8.

§ U nico. Com relação a orphãos, a indios e ameno,
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res, admittidos em estabelecimentos officiaes, se observarão
os regulamentos administrativos que os regerem.

L. 7.7 Dut..1831. - Do 5[1 de 1877.0 - D. 534 de 1890' - D. 745
de 1890. arts. 60 e 252. - D. 1496 de 1893. - Alvo 24 DUt. 18I.j.

oFo 414 de 1835.

Art. 1250. - Os mestres se obrigarão por escriptura pu
blica ou particular a dar os aprendizes por ensinados em
razoavel tempo.

Ord. 1. 8 , 16.

§ Unico. Obrigar-se-hão igualmente a mandar ensinar a ler
e escrever.

Ordo lo 88, IS. - C. Rep. art. 72 ~ 20

Art. 1251. - Não serão aclmittidas ao trabalho effectivo
nas fabricas creanças de um e outro sexo menores de 12

armas, salvo a titulo de aprendizagem nas de tecidos, tendo
mais de 8 anl10S de idade.

§ r. Os menores do sexo feminino de 12 a IS annos e os
do sexo masculino de 12 a 14 annos só poderão trabalhar
no maximo 7 horas por dia, não consecutivas, de modo que
nunca exceda de 4 horas o trabalho continuo, e os do sexo
masculino de 14 a IS annos até 9 horas, nas mesmas con
dições.

§ 2. Dos, admittidos ao aprendizado nas fabricas de teci
dos só poderão occupar-se 3 horas os de 8 a Ia annos
de idade e durante 4 horas os de lO a 12 annos, devendo
para ambas as classes ser o tempo do trabalho mterrom
pido por meia hora no primeiro caso e por uma hora no
s~gundo.

§ 30 Aos menores não poderá ser commettida qualquer ope
ração que, dada a inexperiencia, os exponha a risco de vi
da, taes como limpeza e direcção de machinas em movi
mento, o trabalho ao lado de volantes, rodas, engrenagen ,
correiàs em acção ou outro que exija esforço excessivo.

~ 4. Não poderão os menores ser empregados em depo
sito de carvão vegetal ou animal,em quaesquer manipulações
directas sobre fumo. petroleo, benzina, acidas corrosivos,
preparados de chumbo, sulphureto ele carbono, phosphoros,
nitro-glycerina, algodão-polvora, fulminatos, paIvaras e outros
misteres prejueliciaes.

D. 1313 d 1891, arts. 2, 4, 10 e II.



~.&'~".,...]T~
-. -. ..~Art. 1252. - O seguro, tendo por objecto qualquer especie
~::.::- "de b~ns expostos a determinados riscos, ' contracto ~e in
_~ ::Ãemmsação das perdas ou dal11 0S. que possão sobrevIr ao
J-c-.-...·uJ.:.l-""6bjecto do seguro em virtude lleSSeS riscos.
t:::".:~;:;.~~Unico. O seguro, porém, da vida humana, ou IJara o
~~ ~aso de morte ou accidente ou para o de vida, constitue
~.#VL-I-L r.entre os contrahentes um contracto aleatorio, subordinado

'./. '1/ -
~ _~~__ ás clausulas da convenção.
I ,

~~~, ex. Cod om. arts. 666 c 686 n. II. - D. 1669 de 1 55. '-D.
~ ....... - 2299 de 1858. - D. 2711 de 1860, art. 30. - D. 3285 de 1864 -

ea-J. (}f_ll,d~ D. 4104 de 1868. - D. 4901 de 1872. - D. 5767 e 5797 de I 74'
'(:-;"1- - D. 6028, 6032 e 6054 de 1875. - D. 6 98 C 6420 de I i7' - D.

4, • 6512 e 6586 de 1877, - D. 7686 de 1880. - D. 7977 de 1881. -

cI Itll D. 9503 de 1885. - D. 10.272 e 110 de 1889. - D. 14Il de 1891.
~. 294 de 1895. - D. 2153 de 1895. - D. 2245, 2375 e 2396 de 1896·
- D. 2472, 2483 e 2597 de 1897. - D. 3272, 3293 e 3354 de 1899.

Art. 1253. - E' permittido O reseguro. salvo si, tratando
se de companhias de seguro de vida, cujo funccionamento
depender de auto .sação do governo federal, isso lhes fôr
expressamente vedado.

Cad. Com. arl. 687 - D. 2432, 2483 e 2597 de 1897' - D. 3272 e 3 )3
de 1899.

Art. 1254. - O contracto de seguro pó]e tomar a fórma
mutua.

D. 164. de 1890, art. 1 § 1. n. 3. - D. 434 d 1891, art. 46 u· 3·

Art. 1255. - O seguro de bens póde ser effectuado con-
tra quaesquer riscos e principalmente os de

a) incendio j

b) geada, saraiva e secca ;
c) peste no gado;
d) transporte fluvial ou terrestre;
e) morte de aD.illaes j Iltt-
f) insolvencia de devedor./4J'<·.,i. ,.~ k ~J.. DJ

. be~r'~/aJe:o~rlt:



uk~..-.--:-~"ii""'" 4"'~-"''''''-=-- '
,........~"~-~~~~

'~/I~ c L'ífC"'~ ~.-.J:-;.~nrA"--~~'
:,~ ~..,~Jl-&, ,&c~....'...... ".4......~'7",.4...,~1#1~
,J!A~(~<:>-~J.had-/#J""~e-,;J; c{)jc-J--'4~.
~~~ ;4 ~:C~~7---p;-.:.JZ-A./--~--

~--:-'~~~~4~~ . ;.....~ IN?'~ .-.&:;;A---I"~::~"':'
".,. D. 165 A .de 18go, arl. 3 !:\ 8. - D. 370 de J 90, arls. 284. 4 e 371.~~

- D. 169 r\. d" 189u, an. 2 !'\ cI. - D. 771 de 18go. - D. 811 de~~
189-, - D. 2396 de 18g6. - D. 2554 de 1897· - D. 3354 de 1899.",..J ....~

~ T. Estando hypothecados ou dados em penhor agricula ~9/')
os bens, objecto do sE:guro, nas indemnisações devidas fica-
rão subrogadas as garantias reaes1 devendo ellas ser attri,
buidas de pleno direito aos credores, sem embargo de qual-
quer cessão. quanto aos pignoraticios, si, tratando-se de
casas e edificios, nào forem applicadas á sua reparação.

§ 2. Considerào-se, porém, validos os pagamentos feitos
ele boa fé antes da oppnsição ou declaração dos credores.

D. 169 A de r890, art. 2 ~ 3. - D. 370 de 1890, arts. J37 i:i 5 e 37r.

Art 1256. - E' permittido fazer seguro sobre::t propria
viela ou sobre a de outrem, sempre que houver interesse
economico em conservaJ-a. Para essª-....terceira l2..es2.Q..a, seus
11erdeirQ..s ou credores n!9 resultã_o~~ oJ2rigações -..r
º~contracto. ~~~ o--d:a-o /l"I.ee.~~ "..

Lo 294 de 1895. U. ~#'
. Unico. Prohibe-se, porém, o seguro de vida contractado

como seguro maritimo, isto " si o segurador tomar uni
camente sobre si a fortuna e risco de mar nos termos e
com os effeitos estabelecidos na legislação commercial.

od. Com. arts. 666 6 5, 6 6 n. II e 692.

Art. 1257. - O seguro de vida em beneficio de terceiro
é revogavel, emquanto não fôr aceito pelo beneficiado.

ex Ord. 4, 63, pr.

Art. 1258.' - Si O beneficiario for determinadamente O

marido ou a mulher e o instituidor o outro conjuge, appli
car-se-ha, com relação ás .joias, annuidades ou premios e
mais quantias desembolsadas pelo instituidor, o disposto
sobre doações entre conjuges.

§ Unico. O beneficiaria, porém, é o credor cio segurador
por direito proprio, que se verifica depois da morte do insti
tuidor, isto é, depois da dissolução do casamento.

Arg. P.X Ord. ~ 65.

Art. 1259. - A mulher casada presume-se autorisada
pelo marido para instituir seguro de vida em beneficio del
le ou dos filhos do casal.



Art. 1264. - Com relação. a pessoas é tambem permit
tido seguro contra os riscos do sorteio militar.

D. 598+, 5995. 5032, 6032 e 6066 de 1875. - D. 6°99. 6Il7 e 6197 de
1876.

I "'l ~J'-.' d4;l.~~
~:GJ~~~~'''-'P-~ . J'
I:-.~....-~~o~~;",> ,~~ ~
~A9~~~.l~~O~e.;I......,~ .'

~~;.r;..., a.-X-~. &- __ h ~~~ee.d.~,~

I.~ p~"./.:;; P-.>~~. U. 4.2..-'-. '.J".Jil,~

!t~~A~ ~A'.I~r-!:/~~~A, {~~
~V:--../ii:,-'~::;.::~t-:~/Cf;;::!:e:;t:;;:~ ~G - (li.

't . U nico. Em beneficio de terceiro poderá fazel-o sem a
~ 'Õ J ~ ~ autorisação do mari.do nos limites de sua capacidade ou

j
. .~ i ~ contracto ante-nupcIal.

" l'i ~" Ord. +, 46, pr. - Ord. 4 66.

~ ~ ;"1 f Art. 1260. - Si o beneficiaria fôr herdeiro do institu
i 1 .d·1 idor obrigado á col1ação, deverá conferir sómente o que
'" i ~rt.elle tiver effectivamente desembolsado e os juros legaes des-'f ,~. de a abertura da successão, observando-se o disposto sobre

j ~ eoUações.
. -< 1\

.'i ~ Arg. ex Orel. 4, 97, pr.

Jí ~. Art. 1261. - Si O seguro, par; o caso de' morte, tiver.J ;~~' ~ sido instituido genericamente em favor do outro conjuge e
~ *' 1filhOS,. sómente fará parte do patrimonio do instituidor o

~ { ~ que correspônder ao effectivamente por elle d pendido; o
~ t~ ~ i resto pertencerá por direito proprio á vi uva e aos desceu
, ~ .<~ dentes, herdeiros necessarios.

1
~ }: t ,{ ex Orel. 4, 65. - ex Ord. 4, 97-

}
Z Art. 1262. - O direito dos credores do instituidor se
l lJexercerá sobre .as sommas que a mulher e os filhos ou

,~ ~~ outros descendentes tiverem de restituir por effeito de do-
~ ~. ação inofficiosa e da collação, ficando salvo O direito de

, ~ ~ 1 rev0gação dos actos praticados em prejuizo ou fraude dos
'à ~ ~ 'i mesmos credores.

~ ~: J} rg.• ex D. 917 <. 1890, arts. 29 e sego

~ ~ . Art. 1263. - Os seguros com a clausula à ordé'l'Jt con-~!lt(siderão-se p.arte componente do patrimonio d~ instituidor ej , t1 poderão vahdamente ser dados em penhor, cedIdos ou trans-
~, ~ feridos nos termos do respectivo contracto.
~ ~ ~

Arg. ex Cad. Com. arts. 360 e 675.
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ECÇAO X.

Do contracto de renda.

Art. 1265. - E' licito o contracto de renda em beneficio
proprio ou de terceiros, determinados ou não, que sobre
vi\ erem ao instituidor ou designados em disposição de
ultima vontade. renda póde ser vitalícia ou por tempo
determinado ..

Res. 23 5 t. 1795. - A. G. 13 jul. 1813. - D. Ia jan. I 35. 
L. 90 de r 35. - D. 22 JUDo 1836. - . G. 341 e 343 de 18+1. 
D. 644 de 1852. - D. 2 45 cI r86r. - D. 2903 de r86l. - D.
4+76 de 1 70. - D. +807 de 1 7r. - D. 5022 de 1872. - D. 5266
de r 73. - D. 5736 e 5786 de 1874' - D. 6965 de 187 . - L. 3274 A
de 1 6. - D. 9681 de 1 6. - L. 3396 de r88 ,art. 7 §6. - D.
+21, 475, '695. 901, 9+2 A de 1 90. - D. 43+ de 1 91 art. 46 n. 3.
D. 7-11 e 757 de 18<)2. - L. r27 de 1 92. - L. 288 de 1 95. - D.
2091 de r895. - D. 2++7 e _++ de I 97. - L. +90 de 1 97. art.
7lS r j).

Art. 1266. - ob a denominação de monte-pios são per
mittidas associações que tenhao por fim a creação de rendas
e pensões em favor dos seus contribuintes ou durante a
velhice e inhabilidade do serviço em virtude de molestia ;
ou em fa\ 01' de seus ascendentes, filhos ou descendentes,
filhos adoptivos, ou dos conjuges entre si e pessoas da fa
milia, no caso de fallecimento.

~ nico. Os estatuto definirão
a) as condições de admissão dos contribuintes e dos be

neficiados, sua exclusão ou eliminação;
b) O quantitativo da contribuição, proporcional ao compu

to da pensão ou capital e a probabilidade de duração
dos contribuintes, segundo sua idade, o tempo de duração
da contribuição, o modo e prazos de sua realisação e per
cepção, as penas em que devem incorrer os remissos ou
omissos;

c) a iOlportancia da pensão ou capital e os caso em que
aquel1a deve cessar.

L. 1083 ,e 1860, art. 2 l:i 2. - D. 2711 de 1860, art . 28 e 29.
D. 5u2 de J872. - D. + + de I89r, ali. +6 n. 3 e art. +9.
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Apt. 1267. - O contracco de constituição de renda pôde
formar pacto adjecto á alienação gra uita ou onerosa de
r redio, reservando·se o trarismittente qualquer porção de
fructos ou de dinheiro de sua annual producção ou rendi
mento.; denomina-se censo l'eservati '0.

Alv. 16 jan. 1773 ;s 3. - .\lv. IS ju1. 1779 >: 3. - L. ~!4 O\lt.
1832, art. I.

Art. 1268. - O censo reservativo não constitue Oll/IS real
mas pessoal, salvo si pela convençâo fÔT considerado como
alimentos expressamente consignados no immovel alienado.

D. 370 ele 1890, arts. 238 § 8 e_40'

Art. 1269. - Si O censo, mediante a entrega que alguem,
o censuista, faz de uma quantia a outrem, o censuario, que
se obriga a pagar-lhe sélmente certa prestaçâo annual em
dinheiro ou em fructos, é garantido por um ou mais irnmo
veis do censuario, denomina-se cOJJsigllativo e constitue OJlltS

real, valendo contra terceiros, quando transcripto e des-
de a data da transcripção. .

Alv. 16 jan. 1773. - D. 370 ele 1890, arts. 238 .' 8, 2+0 e 2,!-1.

Art. 1270. - Tratando-se de fallencia, não serão arre
cadadas as pensões a que o fallido ti ver direito a titulo de
alimentos, salvo seu consentimento e o de sua mulher.

D. 917 de 1890, art. 18 aj.

Art. 1271. - Não podem ser absolutamente penhorados as
pensões e monte-pios officiaes, inclusive o dos servidores
do Estado.

Apt. 1272. - Contracto de soc:iedade é o que duas ou
mais pessJas fazem entre si ou pondo em commUl11. seus
~bens, no todo ou em parte, com o fito de maior lucro, ou
unindo seus esforços no intuito de conseguir um fim com1Uum.
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~ Cnico. A socied'tdc é universal ou particular, p0dendo , ~

ser ou não econOn'lca. f9., &-i:-~ vr:r. ~t.":: 4. //,t,I, J,t;-/!Jf~ H~ /~t"!;
~. Ititf"L' ~Iú j ,J.J's:r;,~,;~~

Ord. 4 44, pr. -: D. 43,4 de 18?l' aris. 2 e 46. - L. 173 de 18..3.#..~~~
arts. I e IS. - r. de Fr. . alt. 742. ~ • .J..,~,

Apt. 1273: - Quando a sociedade fôr de todos os bens =:::-~",.
ou universal, o dominio e posse de tes communica-se desde~·4"-..,...J.,~

logo entre os so cios sem dependencia de tradição real. :-:~&;~. I-.L•

. Unico. Communica-se tambem entre os socios quanto;:"~
depois do contracto cada um delles adquirir por qualquer P.J!"ó
titulo.

Ord. 4, 44, I. - T. de FI'. . arls. 745 e 746.

Apt. 1274. - Quando a sociedade não fôr de todos os
bens mas de parte deU s ou tiver por fim negocio deter
minado s' mente cOTIlmuníca-se entre os sacias quanto cada
um adquirir por seu trabalho ou inuustria na empr za social.

Ord. 4, 44. 2. - T. de Fr. C. art. 747·

Apt. 1275. - Si a sociedade não estiver contractada em
fórma 1 gal, será simplesmente de facto e constitue estado
de communhão de bens.

Arg. ex Cad. om. art. 303. - T. de FI'. . arl. 747 (nota).

Apt. 1276. - A sociedade póde ser contractaclapor tempo
determinado ou indeterminado, quando a lei não o prohibe.

Ord. 4, 44, pr. - T. d Fr. C. art. 743.

Apt. 1277. - Será nullo todo o contracto que se propuzer
a fins illicitos e reprovados.

Ord. 4, 44, 3. - D. _~34 de 1891, art. 2. - L 173 de 1893, arl.
13. - T. de Fr. C. art. 744.

~ Unico. Presu,me-se' illicito e reprovado o fim, quando
a 50 iedade ' secreta nos termos da lei criminal.

Cad. P 11. art. 382.

Apt. 1278. - E' illicito e reprovado o pacto d todo o lucro
pertencer a um dos sacias, sem que participe da perda.

I. A partilha de lucros perdas será feita pelo moua
estipulado no contracto.

§ 2. i não houver estipulação, entender-se-ha que todos
os socias têm partes iguaes. r~/IA.o~q~"

Ord. 4, 44, 9' - T. de 1"1'. C. arls. 755 a 757.



Art. 1279. - Lucros illicitos, adquiridos por Um dos sa
cias, não se commurucão com os outrns sacias .
. § r. Tendo havido communicação de lucros illicitos, cada

um dos sacias fica obrigado a restituir .0
6

que delleT rece·
beu, si o sacio que os obteve fór condemnado á restituiçào.

§ 2. Os sacias que receberão lucros illicitos, s~bendo que o
são ou devendo sabeI-o, tamão-se solidariamente obrigados
á restituição.

Ord. 4, 44, 3. - Cod. Peno art. 2';j 3 e 69 :s uno - T. de Fr. C.
arts. 748 a 750.

Art. 1280. - São por conta da sociedade todas as des
pezas que se fizerem em beneficio della.

Ord. 4, 44. II. - T. de Fr. C. art. 751.

Art. 1281. :...- As despezas particulares dos sacias serão
por conta daquelle que as fizer, ainda que occasionadas por
acontecimento em serviço da sociedade.

Ord. 4, 44. II. - T. de FI'. C. art. 752.

Art 1282. - Os sacias têm direito á indemnisaçào das
perdas e damnos que soffrerem em seus bens por motivo'
dos negocias sociaes. .

Ord. 4, 44, 10. - T. de Fr. C. art. 753.

Art. 1283. - A sociedade dissolve-se
a) pela morte ou incapacidade moral ou civil de qual

quer dos sacias; ""'f'4-~#>.....~ ""'>~ f1.k ~~ J... c..~
b) pela renu,ncia de um delles, quando a socied~de fór

por tempo indeterminado, salvo sendo intempestiva em pre
juizo da sociedade. - "J.,.-~h-90- h f-~ .
c\Bio~~~~~~~~Lc...e.. 33b

"} 'OrcC4; 44. pr. 4. 5. 7. - Ord. 4. 4=), 3. - Cad. Com. arl. 336
D. II. - T de Fr. '. arts. 758 s 2 e 759,

~ r. Si a renuncia fór intempestiva ou feita de má fé, o
sacio renunciante deverá indemnisar os prejuizos a que dêr
causa e partilhará com os outros sacias os lucros que tiver
ou a sociedade pudéra ter, si elle nào se despedisse.

§ 2. Não obstante a renuncia, o sacio continuará obri
gado, si o fez de má fé, para aproveitar a época do lucro.

Ord. 4. 4-1, 6, 7, - T. de FI'. C. arts. 759 e 761.

Art. 1284. - A sociedade por tempo determinado não. e
póde renunciar, si para isso nào houver justa ca·usa.
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.. Unico. Reputa-se justa causa
a) a falta de cumprimento das estipulações sociaes ;
b) a má indole ou condição desabrida de qualquer dos

SOCIOS;

c) o arresto ou pe,rda ou extincção da cousa que era
objecto da sociedade;

d) a ausencia por motivo de serviço publico.

ardo 4. 44. 7. 8. - T. de FI". C. arts. 762 e 763.

Art. 1285. - Reputa-se não escripta a clausula de con
tinuar a sociedade com os herdeiros do sacio fallecido,
si não se tratar de sociedade sobre arrematação de r~ndas

publicas.
§ Unico. Póde-se, porém, convencionar que, no caso de

fallecer algum dos sacias, a sociedade continue com os sobre
viventes.

ardo 4, 44. pr. 4, - D. 2573 de 1897. ar't. 2 n. 10. - T. de Fr. C.
ar1:s. 764 a 766.

Art. 1286. - Ainda que a sociedade já esteja dissolvida,
não cessa a responsabilidade para com terceiros pelas di-
vidas que houver contrabido. '

L ão tendo sido estipulada entre os sacias ares·!1l:;r ....
ponsabilidade solidaria para com terceiros, a divida di\ ide-.t-.....é~
se pelos sacias em partes iguaes, ficand9 cada qual obri-~':;',!
gado por uma parte. ~~

6ék.. d..:...
ardo 4. 44. 10· - Arg. ex OreI. 4. 59, 4' - T. de Fr. C. art.~ #f"U"'-i~

754 (nota). J. j- )/S'"-/.

2. Os sacias e intere sados presentes ou futuros nos
contractos de renda Je bens e arrematação de dividas ce'
lebrados cqm a Fazenda Publica fi.cào obrigados iu soliduIII.

L. 22 dez. 1761, t. 2 ~ 31. - D. 9885 de 18 , aI t. 4 n. 5,

Art. 1287. - Si a sociedade tomar a fórma anonyma reger
se·ba pela legislação respectiva.

D. 164. 850 e 997 ele 18go. - D. 1362 (excluidos os ar't . II e
12) e ,,34 ele 1891. - L. 177 A d 1893, - D, 2519 ele 1897· 

D. 27U el 1 O.
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Disposições especiaes ás sociedades de credito real.

Art. 1288. - As sociedades de credito real COlll [acul·
dade de emitt.ir lettras hypothecarias, dependem de especial
autorisação do governo federal, a cuja approvação serão
préviamente sujeitos os respectivos estatutos.

§ I. Essas sociedades só podem contrahir hypothecas
na circumscripção territorial, que lhes determinar o gover
no.

§ 2. As circumscripções territoriaes podem comprehend~r

um ou mais Estados.
§ 3. A circumscripção te'rritorial, fixada a uma socieda-.

de, só se considerará exclusiva, quando o decreto. de au
torisação expressamente lhe conceder esse privilegio.

§ 4. As sociedades de credito real não poderão ter cir-
cumscripção territorial exclusiva, sinão sendo

a) constituidas pela fórma anol1yma;
b) sujeitas á fiscalisação do governo ;
c) reguladas pelas disposições que regem as sociedades

anonymas.
D. 370 de 18go arts. 278 a 282.

Art. 1289. - Os estatutos das sociedades de credito real
devem determinar

§ t. As operações a que a sociedade se propõe, além da
operação fundamental dos emprestimos a longo prazo.

~ 2. Sua denominação.
§ 3. O tempo da duração.
§ 4. O capitél,l social.
§ 5. O regimen administrativo da sociedade.
~ 6. A proporção do capital social, cuja perda eleve ope'

rar a lissolução da sociedade.
§ 7. As épocas em que devem. organizar e pu blicar os

inventarias e balanços; não podendo estes deixar de veri
ficar-se, pelo menos, uma vez em cada almo.

A não publicação dos balanços annuaes sujeita a soei·
edade á vigilancia e fiscalisação do governo.

§ 8. A circumscripção territorial, que a sociedade pretende.
§ 9. O modo de avaliação da propriedade.
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§ 10. A tarifa para o calculo da amortisação e porcentagem
da administração.

§ II. O modo e condição dos pagamentos antecipados.
§ 12. O intervallo entre o pagamento das annuidades e

dos juros das lettras hypothecarias.
§ 13. A constituição do fundo de reserva.
~ 14. Os casos de dissolução voluntaria da sociedade.
§ IS. A fórma e condições da liquidação.
§ 16. O modo da emissão e amortisação das lettras hy

pothecarias.
§ 17. O modo de annullação das lettras remida?

D. cito arl. 283.

Art. 1290. - os mesmos estatutos poderão as SOCIe

dades im pôr as condições seguintes :
§ r. Que a divida se tornará exigivel, e a sociedade terá

direito a uma indemnisação nelles determinada, i o mutu
aria nào d nunciar á sociedade a alienação total ou par
cial, que tenha feito do immovel hypothecado.

§ 2. Que o mutuario ficará sujeito á sancção do para
grapho antecedente, si igualmente não denunciar á soci
edade as deteriorações, que o immo\ el soIIrer, assim como
todas as faltas, que 1l1C diminuão o valor, perturbem a posse
ou ponhão em duvida o seu direito de propriedade.

§ 3. Que a divida e a indemnisação do § I serão tam
bem exigiveis, si o devedor tiver occultado á sociedade fa
ctos por Ue conhecidos, que produzão a depreciação do
immovel, cxtinguão ou tornem duvidoso o direito do de
vedor sobre os immo\ eis hypothecados.

§ 4. Que o immovel hypothecado, sendo susceptivel de
incendiar-se, seja seguro contra o fogo á custa dos mutu
arios.

5. Que taes e taes immoveis são excluidos da hypotheca
admittida pela sociedaqe para os empre timos hypothecarios.

§ 6. Clausulas especiaes destinadas a assegurar o effec
tivo emprego dos capitaes emprestados, no interesse da
propriedade agricola hypothecada, acautelando-a contra o
abandono e desleixo por parte de seu dono, o devedor 1=13/
pothecario, bem como a promover o desenvolvimento e
prosperidade della.

D. eil. art. 2~.
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Art. 1291. - Sendo sociedade anonyma, os estatutos de·
vedo mencionar os demais requisitos exigidos pela legislação
respectiva.

D. cito art. 285.

Art. 1292. - Estas sociedades, além das operações de
hypotheca a longo prazo com amol'tisação, a curto prazo
com ou sem amortisação, de penhor agricola, a beneficio
da lavoura e industrias que lhes sào connexas, podem ef
fectuar mais as seguintes:

a) sobre engenhos centraes e quaesquer fabricas de pre·
parar productos agricolas, assim como sobre creação de
de burgos, grupos ou centros de trabalho rural, introduc·
ção e localisação de immigrantes, para lavrarem e cultiva·
rem o sólo;

b) sobre construcção de casas, destinadas á habitação de
cultivadores, colonos ou immigrantes, a redis de animaes, á
conservação das provisões e dos productos agrarios e á pri
meira manipulação destes;

C) sobre deseccamento, drenagem e irrigação do solo;
d) sobre plantação de vinheàos, chá, café, canna, algo

dão, mate, cacáo, quina, plantas te~tis e arvores fructiferas;
e) sobre nivelamento e orientação de terrenos, construc·

ção de vias ferreas de interesse local, abertura de estradas
e caminhos ruraes, canalisação e direcção de torrentes, la·
gôas e rios;

f) sobre criação de gado e quanto diz respeito ao me·
lhoramento de raças pecuarias, á exploração desta industria
em alta escala, á mineraçãO, principalmente do Jerro e
do carvão de pedra, á cultura, colheita e replantação do
caolltchouc (borracha);

g) sobre propriedades urbanas.
Podem, outrosim, em carteiras especiaes, completamente

distinctas da carteira hypothecaria, fazer:
1. descontos, emprestimos, cauções, cambiaes, depositas

de dinheiro em conta-corrente e a prazo;
2. abrir e conceder creditos, comprar e vender bens, titu·

los e \'alores de qualquer especie ;
3. adquirir terras, incultas ou não, dividil-as, demarcaI.

as e colonizaI-as;
4. orgamzar emprezas e estabelecimentos industriaes;
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5. construir estradas de ferro, engenhos centraes, usinas,
fabricas, officinas, edificios publicos e particulares;

6. encarregar-se de quaesquer obras publicas ou particu
lares;

7. aclministrar, gerir e custear quaesquer emprezas ou
estabelecimentos industriaes, que adquirão ou fundem, por
conta propria ou alheia i

8. contractar com os governo, federal e de cada Es
tado, sobre tudo quanto disser re peito ao seu objecto e fim;

9. contractar a vinda de colonos e o seu estabelecimen
to em propriedades pertencentes ás ditas associações, ou a
terceiros;

10. emittir lettras hypot!lecarias ou de penhor;
II. emittir obrigações ao portador por conta propria ou

de terceiros.

D. cito aü. 286.

Art. 1293. - As sociedades podem ter, onde lhes convier,
as agencias necessarias para o serviço das suas operações.

D. cito art. 288.

Art. 1294. - s sociedades não podem fazer emprestimos
hypothecarios, sinão até o decuplo do capital social realisaclo.

D. c,it. art. 30g.

Art. 1295. - Os emprestimos, em que se devem fundar
as lettras hypothecarias, não se podem celebrar sinão sobre
primeira hypotheca, constituida. cedida ou subrogada.

§ r. Considerão-se como feitos sobre primeira hypotheca,
em todo e qualquer caso, ·os emprestimos destínaJos ao
pagamento de quae quer dividas do mutuario, uma vez que
a escriptura do contracto seja inscripta em primeiro lugar
e sem concorrencia,

§ 2. Nenhum emprestimo hypothecario póde exceder á
metade do valor dos immmreis ruraes e tres quartos dos im
moveis urbanos.

D. cito arts. 289 a 29 1 •

Art. 1296. - Os emprestimos hypothecarios serão reali
sados em dinheiro ou em lettras hypothecarias.

§ r. As cautelas representati vas das lettras hypothecarias
gozão de todos os direitos pertenc ntes aos titulos que

2.,
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representarem até que por elles sejão substituídas.
2. EfI:ectuando-se o elllprestimo em lettras hypothecarias,

estas serão ao par.
§ 3. No acto do emprestimo a sociedade receberá logo

do mutuario, ou dedusirá do capital a annuidade ,respe
ctiva ao tempo que deve decorrer desde o contracto até
ao fim do semestre, em que o mesmo contracto se fizer.

§ 4. Si nos estatutos se fixar o minimo dos el11preslirnos,
nada obsta a que os pequenos proprietari03 se reunão

ara fazer um emprestimo collectivo, hypothecando colle
clivamente os seus immoveis.

D. cito arts. 292 a 296.

Art. 1297. - Os emprestimos hypothecarios são pagaveis
a) por annuidades successivas;
b) por antecipação.
§ 1. Os emprestimos hypothecarios são pagavels por an

nuiuades, calculadas de modo que a amortisação total se
complete uo prazo ma.."\":imo de 50 annos.

§ 2. A annuidade comprehende
a) o juro estipulado;
b) a amortisação ;
c) a porcentagem da administração.
§ 3. Quando a sociedade de creuito real fôr exclusiva

em uma circulllscripção, o maximo d)s juros será de 8°jo.
4. A alllortisação calcular-se-ha sobre o juro e a dura

ção do elllprestimo.
§ 5. A porcentagem da administração será fixada na fór

ma dos estatutos.

D. cit arts. 297 a 302.

Apt. 1298. - O pag;·l.lnento das annuidades será em di
nheiro, e por semestres.

§ 1. E' facultado ao mutuario o Clireito de pagar anteci
'paClamente a sua divida.

. 2. Este pagamento antecipado pócle ser total ou parcial.
§ 3. Si o pagamento rõr. parcial, effectuar-se-ha a reduc

ção proporcional nas annuidacles .
.' 4. Os pagamentos anlecipados podem realisar-se em

dinheiro ou em lettras hYPoll1ecarias ao par, sem discTi
minação ele serie.



5. O pagamento antecipa<.lo em lettras hypotbecarias <.lá
direito á ocieelade para hayer uma indemnisação sobre o
capital reembolsado, a qual deve ser paga no mesmo acto.

Esta indemnisação taxar-se-ha nos estatutos.

D. cil arts. 303 a 308.

Art. 1299. - s lettras hypolhecarias nominativas ou ao
portauar representão os emprestimos hypothecarios de
longo prazo, pelo que a sua emissão não póde exceder á
somma do valor nominal delles.

§ I. O valor elas lettras hypothecarias nunca será infe
rior a roo' 000.

§ 2. As lettras 1:lypothecaria~ terão a sua numeração <.le
ordem, relativa ao· anno da sua emissão .

. 3. As leUras nominativas são transmissiveis por endos
so, cujo eITeito é sómente o da cessão civil, isto é, sem
responsabilidade para o endos ante.

g 4. A faculdade de transmissão por via de endosso nâo
quer dizer que se probiba outro qualquer meio legal de
transferir essa propriedade.

5. As leUras ao portador transferem-se pela simples
tradição.

D. cito arts. 3to. 315 e 317.

Art. 1300. - Podem negociar·se em qualquer parte as
lettras hypothecarias, qualquer que seja a circumscripção.
territorial onde forem creadas.

§ nico. As sociedades de credito real poderão levantar
empreslimos ou fazer quaesquer operações sobre suas let
tras, quando e como lhes convier, dentro ou fóra do paiz,
applicando o respectivo producto aos contractos que derem
ensejo á emissão de lettras hypothecarias.

D. it. arls., 316 e 294'

Art. 1301. - As lettras hypothecarias não têm época
fixa de pagamento; pagão-se por via de sorteio, de modo
que o valor nominal total elas que ficarem em circulação
nào ex eda a somma, de que, nessa ' poca, a sociedade
fôr credora por emprestimos hypothecarios, sah o a hypo
these do paragrapho unico do artigo antecedente.

1: O pagamento por via de sorteio realisa-. e com a
quota da annuidade destinada para amortisação e com a



importancia dos pagamentos antecipados, quando estes se
fação em dinheiro.

§ 2. Proceder-se-ha ao sorteio uma "ez, pelo meno , em
cada anno. Procede-se a sorteio pelo modo eguinte:

Todas as lettras hypothecarias, emittidas durante ames·
mo anno, collocar-se-hão em uma só roda, havendo tantas
rodas, quantos os annos de emissão.

De cada roda se tirará á sorte a quantidade de lettras
correspondente á somma destinada pela sociedade para
cada creação anTIua!.

S 3. Os numeros designados pela sorte serão publicados,
procedendo-se ao pagamento das lettras sorteadas no dia
annunciado.

§ 4. Os primeiros numeros sorteados serão premiados, si
fôr possive!.

§ 5: Desde o dia 'annunciado, cessào os juros das lettras
sorteadas, cujos numeros se publicarem.

D. cito arts. 3r8 a 3.3.

Art. 1302. - Queimar·se-hão as lettras h) pothecarias
amortisadas por via de sorteio.

As lettras hypothecarias, com que se fizerem os pagamen·
tos antecipados, serão selladas com sello especial, entrarão
no sorteio em concorrencia com as outras e serão levadas
á circulação, logo que houver novos el1lprestimos.

D. cito a.rts. 330 a 33•.

Art. 1303. - Os juros das lettras hypothecarias pagar·
se-hão por semestre, da mesma sorte que a annuidade.

" 1. A época dos pagamentos das annuidades combinar·
se-ha com a do pagamento dos juros das lettras, ele ma·
neira que fique tempo á sociedade para cobrar dos seus
devedores as annuidades, com que deve pagar os juros.

. 2. Das lettras hypothecatias elevem constar os seus juros,
o prazo, tempo e modo do pagamento.

D. cito arçs. 3.4 a 326

Art. 1304. - As lettras hypothecarias t' ln por garantia
a) os immoveis hypothecados;
b) o fundo social;
c) o fundo Je reserva.



~ r. Sob as garantias do artigo antecedente, as lettras
hypothecarias têm pre[el~encia a quaesquer titulos de divida
chirographaria ou privilegiada.

§ 2. Fica entendido que as lettras hypothecarias não têm
garantia directa sobre talou tal immovel hypothecado á
sociedade; ellas são garantidas indeterminadamente por todos
os immoveis hypothecados.

D. it. arts. 327 a 329.

Art. 1305. - s lettras hypothecarias não poàerão ser
penhoradas sinão na [alta absoluta de outros bens do devedor
ou quando houverem sido adquiridas em fraude dos credores.

D. cito art. 333. - L. 3272 de 1 85, ar'L 9· - D. 9549 de 1 86,
art. ro ~ uno - D. 3084 de r89 , P. III, art. 531.

Art. 1306. - A lettra hypothecaria prefere a qualquer
titulo de di\'ida chirographaria ou privilegiada.

D. 370, cito art. 333.

Art. 1307. - Os portadores das lettras hypothecarias só
têm acção contra a sociedade.
~ 1. No caso imprevisto de não pagamento de juros, ou

do nào pagamento das lettras sorteadas, os portadores del
las têm acção contra a sociedade, para se pagarem

a) pelo fundo de resen'a;
b) pelo capital disponivel do fundo social;
c) pelos creditos hypothecarios. .
:5 2. No caso de versar a execução sobre um credito hy

pothecario, o arrematante delle ou o credor adjudicatario, é
obrigado a cumprir para com o devedor todas as condi
ções do contracto, ta: qual o ajustou a sociedade.

§ 3. A' acção do portador da, lettra nào póde a· SOCI

edade op[)or outra xcepçào além das seguintes:
a) falsidade da lettra;
b) não exhibiçào da lettra.

D. cito arts. ~3-l a 337·

~rt. .1308. - Competern á ociedade, contra os mutu
anos e contra os ter'ceiro , as mesmas acçõe , que com
petem ao credor hypothecario .
. § r. A falta de pagamento de qualquer prestação auto

nSa a sociedade a exigir, não só a importancia correspon
dente a elle, mas a de toda a divida ainda nào amortisada.



~ 2. Não convilluo, por'm, -á sociedade a excussào do
immovel hypothecado, poderá requerer sequestro do imffio,
vel para Se pagar pelas suas renuas.

§ 3. O sequestro resolver- se-ha
a) ou no deposito em poder do devedor, obrigando-se

este, como depositaria judicial, a entregar á sociedade os
fmctos e rendimentos do immo"cl hypothecado, dedusidas
as despezas ajustadas entre elle e a sociedade;

b) ou em antichrése, requerendo a soci dade a immissào
na posse do immovel, para o administrar por si, ou por ou·
trem, até ao pagamento da annuidade, jUl'OS della e des·
pezas da administração.

~ 4. Verificada a antichrése, nào poderá o devedor anti·
chretico ser executado por nenhum outro credor, qualquer
que seja a natureza do seu titulo.

s S. enhum embargo, seque tro ou qualquer acçào ou
execução pendente impedirá as sociedades le credito real
de immitlirem-se na posse dos bel1S hypothecado mediante
antichrése pelo tempo e para os ITeitos do paragrapho
3 alinea b). .

§ 6. A aritichrése devidamente julgada não póde invalidar·
se, a não ser mediante sentença obtida em acção ordinaria
pelo devedor hypothecario.

§ 7. Mesmo depois de iniciada a acção ou exec:.uçào, e
a qualquer tempo, poderá a socieclad de credito real optar
pela antichrése dos bens hypothecauos.

§ 8. No caso de sequestro do immovel hypotlJecado, os
fructos e rendimentos, como accessorios, ficão sujeitos
ao pagamento da annuidade, com pc' vilegio sobre quaesquér
privilegias.

D. cito arts. 338 a 345.

Art. 1309. - ualquer que seja o arrematante ou ado
judicatario dos imlTIoveis arrematados ou adjudicados para
efTectivo pagamento das socieda les (le cr dito real, deixara
de ser devido o -imposto [deral dc ti-ansmis ão de pro'
priedade.

D. 16g A de 1890, art. 13. 12. - D. 370 de 18go, art. 2 7, 
D. 544 de 1890' art. lO. - D. 2800 de 1898, ar!. 51 D. 13. - C.
Rep. art. 9 n. 13.

Art. 1310. - As sociedades de credito real não são suo
jeitas á fallencia commercial.



§ r. A insolvencia da so iedade será verificada a reque
rimento do ministerio publico federal que em seu proceder
examinará cuidado amente si a impontualidade da associ
ação provém de accidente ou de deso,'dem geral, que a
torne incapaz de preencher o seu fim.

· 2. Os portadores das lettras hypothecarias deverão par
ticipar ao [une ionario elo ministerio publico federal o não
pagamento dellas e allegar os motivos, pelos quaes consi
derão insol vente a sociedade.

D. 370, cito arts. 346 a 348. - D. rr66 de 1892. art. 94 e).

Art. 1311. - O tribunal á vista do requerimento e in
formação de que trata o artigo antecedente, procedendo ás
diligencias necessarias, decretará a liquidação forç-'da da
sociedade com recurso voluntario.

§ Unico. Esla decisão publicar·se-ha por editaes impres
sos nos jornaes, affixando-se na Praça do Commercio, nas
portas externas da casa das audiencias e nas do edificio da
sociedade.

D. 370 cil. arts. 349 a 351.

Art. 1312. - Decretada a liquidação forçada, será o es
tabele imento onfiado a uma administração provisoria, com
posta de tres portadores de letlras hypothecarias e dous
accionistas nomeatlos pelo governo federal.

· I. A essa administração interina in'cumbe proceder ao in
ventario e balan . o da sociedade, só podendo exercer actos
conservatorios.

§ 2. O juiz convoca.rá os portadores de lettras hypothe
carias, para, no prazo de quinze dias, nomearem adminis
tração definitiva.

§ 3. A convocação será feita DOS mesmos ~ditaes, a que
se refere o artigo antecedente, para se reunirem em lugar,
dia e hora certa.

· 4. Reunidos os portadore de lettras hypothecarias sob
a pr sidencia do juiz ompetente, o escrivão fará a 'hamada
pela lista organisada pela administração interina, e, recebi
dos o votos, proclamará administradores definitivos os lre:>
mais votados, os q uaes assianarão termo de responsabilidade.

S. o meada a adminisb'ação, tomará conta do estabe
le imento para sua liquidaç~o definitiva, que se regulará
nos estatutos de cada sociedade.

s



§ 6. Desde o principio da liquidação forçada, e dur-ante
toda ella,os direitos dos portadores das lettras hypotheca
rias e as obrigações dos mutuarios serão os mesmos que
dantes.

§ 7. Assim que, os portadores das lettras hypothecarias
continuarão a perceber os j~ros annuaes, bem como o pa
gamento por via de sorteio, e os mutuarios não serão obri
gados sinào a pagar as snas annuidades.

§ 8. Outrosim, decretada- a liquidação forçada, não ha
verá mais emprestimos hypothecarios nem emissão de letttras.

§ 9. Convindo aos portadores das lettras hypothecarias,
tantos quantos representem pelo menos a maioria delles
em numero e do"us terços na soml1la do \falor nominal des
sas .~ttras. podem os creditos hypothecarios e o fundo so
cial existente ceder-se a outra sociedade de credito real.

§ 10. Poderá ser encarregada a um banco a liquidação
da sociedade insolvente por deliberação tomada na fórma
do paragrapho antecedente.

D. 370 cito arts. 352 a 361. - D. 738 de r850, arts. 130 e 131.

~-Go1~u.-. ~~~
~iP-e.·~ J/JA ~-
~""'8-A :L~~.;;:. ., .-r-- I IS oSlçoes especlaes as parcerias.
~~. .4.f.'
~2..~~;~'-
Ctt4.. ..f.. &'L r~''''', .~z-

Art. 1313. - A parceria agricola e a parceria pecua-
ria considerão-se contractos de sociedade sob o regimen
de livre convenção entre os parc~lros.

Ord. 4-. 45, pr. 1. - Arg. ex D. 2r3 de 18go. - D. 451 B de
1890, art. 22 i). ~ D. 955 A de r8go, art. 56 i). - D. 2573 de
1897, art. lO n. 12.

~~§. r. Parceria agrícola é o contracto pelo qual uma pes
~~~ê1ã entrega a outra algum predio rustico para ser culti
Ir;, 1-':'~7/t9 vado com a condição de partirem e~tre ~i os fructos pelo
t:IIII.: /. modo que accordarem. A regra da partIlha e a meação, salvo

convenção diversa.

Ord. +, 45\ pr. 3. - Ord. 4, .IA 9. - ex L. 2827 de l879'
art. 43.

, t!/~t /.e,;L § 2. Parceria pect,laria é o contracto pelo qual uma pessoa

I'~~::;e;::J:g ;:;;tl1:::~fim da industria pas-

~~~iJ~L...,.~1a ~~-u....~;
I~~d-,r ~~~~/4Wk~~'
. ~. (., Fa$ IfdDjll-jti. ,
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toril, partilhando os lucros pelo~ modo que accordarem. A
regra da partilha é a meação, salvo convenção diversa.

ex Ord. 4, 69· - Ord. 4' 44, 9· - ex L. 2827 de I 79, art. 58.

Art. 1314. - São prohibidas no contracto de parceria
pecuaria as clausulas que obrigão o socio ou parceiro pen-
sador .

a) á restituição dos animaes, objecto da parceria, findo
O prazo, ou do seu valor, si forem mortos;

b) á entrega de maior numero de' animaes do que o re
cebido, embora cresça ou diminua.

R "( nico. E' igualmente prohibida a clausula que exonera
o parceiro pen ador de l'estituir, findo o prazo, os ammaes
que existi rem.

Arg. ex Ord. 4, 69·

Art. 1315. - O contracto de parceria re:;olve-se pela
morte de qualquer das partes contractantes, não passando a
seus herdeiros.

§ Unico. i, por'm. ao tempo ela morte de qualquei' del
las estiverem os trabalhos dà cultura tão adiantados que se
deva esperar pela colheita annual, o contracto será ''''an
tido pelo tempo necessario a essa' colheita.

Ord. 4, 45, pr. r. - Ord. 4 44, 4'

Disposições relativas ás associações.

Art.1316. - As a sociações, que se fundarem para fins
religiosos, moraes, scientificos, artisticos politicos ou de
simples recreio e adquirirem individualidade juridica 1'I!e
diante inscripção no respectivo registro civil, considerào
se, para o gozo da capacidade juridica, pessoas distinctas
dos respectivos membros.

L. 173 ele 1893, arts. 1, 2 e 3.

Art. 1317. - Os estatutos deverão d clarar
a) a denominação, fins e séde da associação;
b) o modo pelo qual é administrada e representada ac

tiva e passivam nte em juizo e em g ral em suas relaçãe
com terceiros ;
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c) s_i os associados respondem ou não subsidiariamen e
pelas obrigações que os representantes da associação con.
trahirem expressa ou intencionalmente em nome della.

U nico. Todas as alterações que sofTrerem os estatuto
deverão ser publicadas e inscri~ tas no registro, 'sob pena
de não poderem ser oppostas contra ~erceiros.

L. cito arl . 3 e 6.

Apt. 1318. - aI v declaração em ontrario nos estatuto,
r. os directores ou admini ·tradores reputão-se reve tido

de poderes para praticar todos os acto de ge tão concer·
"Tlentes ao fim e ao objeclo da associação;

2. não poderão transigix, renunciar direitos, alienar, "
pothecar ou empenhar bens da a sociação ;

3. serão obrigado~ a prestar contas annualmente á a em,
bléa dos associados;

4. todos os associados terão direito de votar em a -em·
bléa e as resoluções serão tomadas por maioria do '0 o.
dos membros presente .

8 Unico. Si os dir ctores . ou administradores não pr .,
tarem contas ou annuaJmel1le ou no prazo que os estatu o
m.. carem, poderão ser citados por qualquer associado pa'
ra pres1al-2c; em juizo.

L. ,•. arts. 7 e 8.

Á:'t. 1~19. - Os directo.es OU administradores serão
lidariamente responsaveis para com a associação e o er·
ceiros prejudicados pelas infracções dos estatutos ou por
excesso de mandato. I

§ Unico. Nestes casos a associação será responsa,'el pr
com terceiros si tirar proveito do acto ou si appro al-o
.posteriormente.

L. cito arL 9·
Apt. 1320. - E' vcdado ás ass iações contractar m

seus directores ou ac1ministrador s.
L. ci t. art. !4 .

Ar". 1321. - As associações qu promoverem fio iDi_'
tos ou que se s rvir !TI de meios illicitos ou iml11oraes.
dissolvidas por sentença, mediante lcnuncia de qual. er
pessoa 1.10 povo ou do minisLerio publi o, procedendo:': a
liquidação judicial dos b ns nos t-rm05 uo artigo .eo te.

L. cito aI' 13.
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Art. 1322. - As associações extinguem-se
a) pela terminação de seu pr;1.zo, ~i forem por tempo

limitado;
b) por consenso de todos os associados;
c) cessando o fim da as ociação ou tornando-se unpos-

sivel preench l-o;
d) perdendo todos os associados;
e) DOS ca o preyistos nos estatutos .
. r. Dissolvida ou extincta a a sociaçào e liquidado o pas

sivo, o saldo será partilhado entre os associados existentes
ao tempo da dissolução, salvo si os estatutos prescreyerem
ou a assembléa dos associados hOU\'er resolvido, antes da
dissolução. que o saldo seja transferido a algum esta
belecimento pubhco ou a outra associação" nacional que pro-

. mo' a fins identicos ou analogos.
• 20 i a dissolução fõr determinada pela perda de todos

os associados os bens considerar-se-bão vagos e pa sarão
a pertencer á U niãoo

L. cito ar(so 10, II e 120

Art. 1323. - s dividas activas e passivas, os direitos
e encargos prescrevem segundo as regras geraes de direito.

Lo cito art. q § uno

Arto 1324. - As a sociações que não adquirirem per 0

nalidade juridica r gcr-se-hão pelas regras da sociedades
civis e as que tomarem' a [órma anonyma serão em tudo
sujeitas ás lei e decretos relativos ás sociedades dessa es
pecie.

L. it. arts. IS 16.

Al't. 1325. - Tão gozarão de per onalidade civil no Bra
zil as as oeia Õ s otrangeiras, si não obtiverem do governo
federal autorisa 'lO c approvação d seus estatutos, com
promissos li rt'gras, ,obtida. não se inscreverem no re
gistro, um1 ridas a formalidades xigida das as ociaçães
naciona s.

D. 27J! dC' 186n, art. 47. - x Lo 173 de 1 93, arts. 1, 2 e 17.

Art. 1326 o - A s
pela variabili la I d
num ro los sacio ,

i <lad coop rati vas, caracterisadas
apitaI '0 ~al p la illimitação do

nsíderar-se-hão associações com per-
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Art. 1322. - As associações extinguem-se
a) pela terminação de seu prno, si [orem por tempo

limitado;
b) pOl" consenso de todos os associados;
c) cessando o fim da associação ou tornando-se unpos-

sivel preencheI-o;
d) perdendo todos os associados;
e) nos casos previstos nos estatutos.
sI. Dissolvida ou xtincta a a sociação e liquidado o pas

sivo, o saldo será. partilhado entre os associados existentes
ao tempo da dissolução, salvo si os estatutos prescre\'erem
ou a assembléa dos associados houver resolvido, antes da
dissolução, que o saldo seja transferido a algum esta-
belecimento publico ou a outra associação" nacional que pro-

. mova fins identicos ou analogos.
. 2. i a dissolução fàr determinada pela perda de todos

os associados os bens consiàerar-se-hão vagos e passarão
a pertencer á nião.

L. cit. arts. Ia, II e 12.

Art. 1323. - As dividas activas e passivas, os direitos
e encargos prescrevem segundo as regras geraes de direito.

L. cito arl. 14 § uU.

Art. 1324. - As associaç - s que não adquirirem per 0

nalidade juridica reger-se-hão pejas regras da sociedades
Cl\ IS e as que tomarem' a fórma anonyma serào em tudo
sujeitas ás lei e decretos relativos ás sociedades dessa es
pecie.

L. cito arls. IS 16.

Art. 1325. - ão goza.rão de per 'onalidade civil no Bra
zil as as ociações strangeiras, si não obtiverem do governo
federal aut risação e approvação de seus estatuto , com
promissos ou regras, e, obtida. não s in cr verem no re
gistro, umpridas as ~ rmaJidad s exigidas las a socia õe
nacionae .

D. 'l71I cl r86, ado -l7. - ex L. 173 de I 93, arts. I, _ e 17.

Art. 1326. - A so i d d s co p rativa, ara t ri ad
pela variabilidade do apital oeiaJ p la illimita fi do
numero dos sacias, c nsiderar-se-hã as o ia m p r-



- 3'0

sonalidade civil, si a tiverem adquirido segundo direito,
ou simples sociedades CIVIS ou commerciae', conforme o
objecto ou modo de operar.

ex L. 173 de I 93, art. IS.

§ Unico Embora se denominem cooperativas, nào se con
siderarão taes, quando adoptarem a fôrma anonyma, tendo
capital dividido em acções.

ex L. 42 de 1896, art. 44.

Apt. 1327. - Sob a denominação de sociedades sportivas
a lei reconhece legitimas as sociedades, companhia ou em
prezas que se proponhão proporcionar diversão ao publico.
mediante lucro auferido de retribuição de entrada ou de
poules, bilb'etes de apostas. sorteio ou outro meio seme
lhante, consistindo tal diversão em corridas de cavallo o'
a pé, frontões, bellodromos ou velodromos, bolich s. circos
de touros e outros nas mesmas condi, ões.

D. 2538 de 1897. - L. 428 de I 96. art. 3 , - L. 489 de 1 07.
art. I n. 41. - L. 559 de 1898, art. I n. 41.

Ubico. E tas sociedades reger-se-hão pelas disposições
applicaveis á fôrma que tiverem adoptado e decorrerem do
contracto social ou estatutos.

Arg. ex L. 173 de 1893, arts. IS e 16. - Cod. Com. arls. 300

~_~r..c ~~L-..q tf~. ~., ~~~7'·+·;I;-t'r7~~H
~. - __ c.,....Ji=~. ~k~~',L.._~--;&

l
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i pt. 1328. - O mandato, requer instrumento publico ou~... ,.. ...
Particular. .... t1<tJ Ao
. ,~

Ord. 1, +8, 15. - Ord. 3,29. pr. - L. 79 de J892. art. r. - D.c..'--(Jõ
22+3 ele I 96. L"..~,

Art. 1329. - Todas as p'essoas habilitadas para os ac'~~'
tos ?a vida civil p~dem passar procuração ~o.r tn trumento,J..f:; J I
partIcular de propno punho para actos judlclaes ou extra- J 01
judiciaes com poderes de representação, salvo o disposto~
nO paragrapho. seguinte. ~
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§ Unico. A procuração e bem assim o consentimento ou 5-10-

outorga da mulher ao marido para alienar bens de raiz ou &1.>'1'1'
hypothecal-os deverá revestir a fórma de instrumento publi-
co, si não tratar-se de immovel matI'iculado sob o regimen
Tat'r81/S, caso em que bastará o consinto no escripto de
transmissão ou constituição de hypotheca ou em documen- 11

to separado.

L. 79 de 1892, arl. I. - Ord. 4, +8, pr. - D. +51 B de r8go, art.
H' - D. g55.\ de 1890, art. 88. - D. 3084 de I8g8, P. l. art.2Ig.

Art. 1330. - O direito a que se refere o artigo antece
dente é extensivo

a) ao brazileiro que, residindo no estrangeiro, constituir
procurador para representaI-o na Republica, comtanto que
afirma e a identidade de pessoa sejão attestadas por agente
consular brazileiro;

b) aos funécionarios competentes para a representação Idas
municipalidades, conforme sua organisação;

c) aos directores, syndicos, administradores de socieda
des, congregações e írmanqades, que estiverem autorisadas
a representaI-as na conformidade de seus estatutos e compro
mIssos.

L. 79 it. art. I :s 2 - D. 22+3 de I8g6. - D. 3259 de r 99 ar!. 413
- D. 3084 de I8g , P. l, art. 219 § 2.

Art. 1331. - O instrumento particular deverá ser escri
pto no idioma portuguez e mencionar o lugar, a data, o nome
do mandante e do mandatario, o objecto do mandato, a
natureza e extensão dos poderes conferidos.

L. 79 cito art. I 1§, r. - D. 3084 de 1'898, P. r. art. 2Ig § r.

Art. 1332. - Os' instrumentos particulares de procuração
e substabelecimento só valerão contra terceiro desde a data
do reconhecimento da firma, do registro em notas de ta
belJião, da apl:esentação em juizo ou repartições publicas
ou do fallecimento do mandante ou do procurador que ti
ver feito o substabelecimento.

L. cil. a.rt. 3.

Art. 1333.. - Só os commerciantes matriculados, e emquan
to exercerem o commercio poderão, fazer procuração por
instrumento particular escripto por mão alheia e por elles
sámente assignado.



- 3 2-

Cod. Com. art. 21. - D. 1597 de 1855, art. 2, - C. Rep arls. 72
_, 78 e 83.

Art. 1334. - As pl'ócuraçàcs podem ser feitas em livros
de notas de tabellião e em livros consulares speciaes com
folhas impressas e claros precisos,. e os traslados em folhas
semelhantes.

§ Unico. Os poderes impl essos, porém não deverão ser
ratificados nos traslados quando o não ti,'erem sido na fo·
lha do respectivo livro.

D. 5737 de 1874, art. 9 n.2. - c\. J. 5 d r887. - D. 336:1 de
1899. - D. 3259 de 1899, art. +13.

Art. 1335. - A procuração judicIal póde ser feita aftlld
acta pelo tabellião ou escrivão.

I

Ord. 1. +3, 15. - Ord. 3, 29, pr. - D. 2573 de 1897, art. r
11. 17. - D. 308+ de 18g8, P. I, art. 2_I.

Art. 1336. - O substabelecimento da procura ão se fará
PL~OS mesmos modos que esta.

L. 79 cito art. 1 § 3. - D. 3 84 de 18 8, art. 21g § '1.

Art. 1337. - Tratando-se de' fallencia
1. os credores ausentes poderão constituir procurador

por telegramma, cuja minuta authenticacla ou legalisada
cleverá ser apresentada. á estação telegraphica, mencionan
do-se na transmissão essa circumstancia ;

II. quaesquer que~ os 'termos elo telegramma ou da
procuração, entende"se que o procurador ficará habilitaJo
para tomar parte em todas e quaesquer deliberações, si
tiver sido feita menção da razão commercial do fallido ;

III. serão considerados representantes legae dos credores
para todos os effeitos

a) os prepostos, feitores, gerentes e quaesquer outros re
presentantes, uma \'ez que tenhão poderes para administrar,
ainda que careção da faculdade de alienar;

b) quaesquer procuradores ad negotia, embora não este
jão especificados .poderes para a fallencia.

D. 917 de 1890, art. 38 §~ 3, 5, 6.

Art. 1338. - E' permittida a caução de rato, por elteito
da qual alguem promette exhibir dentro de certo prazo ins
trumento de procuração, que ainda não lhe chegou ás mão,
para defender o direito de outrem.
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R. C. C. E. Ir mar. r882. - A. F. 43 de 1882. - D. 3363 de
1899.

Art. 1339. - Si ao mandatario pertencer todo o pro
veito e damno do mandalo, será considerado procurador
em cousa ua propria (1'11 rem proprialll) ,

ardo 3, 45, 7' - D. 771 de 189o, art. 4' - D. 3363 de 1899. 
D. 2573 de 1897, tab. B !:; 4 n. 8.

nico. A procuração ill rem pro'pl'iam pôde operar desde
logo transmissão de propriedade. / SSlf J Í-

D. 3363 de 1899.

Art. 1340. - O menor até a idade de 14 annos e a me
nor até a de 12 não podem fazer procuração.

nico. Depois dessa idade podem fazel-a com inter
venção de seus representantes legaes ou autorisação judicial.

ardo 3,29, '. ~ ardo 3, 4r, 8. - D. 3084 de 1898, P. r, art. 220.

Art. 1341. - os casos expressos em lei a mulher c 'J.Q.-~

sada pôde nomear procurador ou mandatario sem consen-
timento do marido. --

D. 49 de 1 90. - D. 5 5 de I 90.

Ar-t. 1342. - A imposição ou cumprimento de pena cri
minal nào priva o ondemnado do direito de constituir
mandatario ou procuraJor.

Cod. Peno arls. 45 a 59. - Ord. 4 75, 2. - A. F. 32 de 18 O.

Art. 1343. - O menor de 17 annos completos não pôde
ser procurador ad IIegotia .

ex Ord. 3, 9, 5.

Art. 1344. - O falliJo não pôde ser procurador em ne
gocio que se refira dir ta ou indirectamente aos interes
ses, direitos e obrigações da respectiva massa fallida.

D. 917 de 1890, art. 17 3.

Art. 1345. - Tão podem ser procuradores de partes em
negocios l[ue directa ou indirectamente, activa ou passiva
mente, pertençào ou digão respeito á Fazenda Federal os
empregados do minislerio da Fazenda.

L Da prohi bição d sta procuradoria exceptuào-se o
negocios dos ascendentes ou descendentes, irmãos ou cunha-



dos dos empregados. CJ ue não tenhão de ser por estes
despachados ou expedidos.

§ 2. E' pennittido o substabelecimento da procuração
em qualquer caso.

D. 736 de r850, art. 66. - Cons. L. Alt. art. !TS, n. 2. - ex
Ord. I, -+8, _8. - D. 3084 d r898, P. r art. 217 ).

Art. 1346. - Sómente podem ser procuradores de ac
cionistas de sociedade anonyma, já constituida, para repre
sentação em assembléa geral pessoás que tambem sejão
accionistas.

§ U nico. São prohibidos de aceitar mandato para este
effeito os administradores e fiscaes da sociedade anonyma.

D. r64 ele 1890, art, IS :s 8. - D. 434 de 1891, art. 133.

I JJ../ 1ft /)ffjtóltArt. 1347. - Não podem ser procuradores em juizo
Ávp--c.r. ~""-Q. a) os lnenores de 2I annos, si não forem graduados em

I
~~~~ireito por Faculdade brazileira, legalmente reconhecida;
~A~.t- ~~ b) os magistrados, tabeUiães, escrivães e officiaes de jus.
~~~:A.4tiça, excepto nas causas proprias ou das pessoas a respeito
~-"7 ' das q uaes forem suspeitos;
i1~ ';'ui ÍI/t) as mulher~s.
~~~..
t:t;~ ~ a). Ord. I, 48, 20. - Res. 31 out. 183r. - D. n59 de r892.
~~_..: .' - L. 230 de 1894'
~4:~ ~,~.~1ii-3)· Orel. r, 48, 23, 24· - Ord. 3, 28, 2, 3. - Orel. 'I. 25.
~~ -a"""P'''''''';,r C). Orel. I, 48, 19· - Dig. fI'. 54-De proclU'at.

~~ Unico. Tambem não poderão ser procuradores judiciaes
~ os agentes consulares brazileiros em seus districtos.

D. 3259 ele r899, ar!. 381.

Art. 1348. - Aos que podem ser procuraclores emjuizo
é prohibido exe~cer o mandato perante juiz que seja seu
pai, irmão ou cunhado.

Orel. I, 48, 29.

U.~~Art. 1349. -_ O procurador que aceitou o mandato é
9-~ _'~~í·e.spon~a vel pelo da~.ll0·q~e. causar ao cons li tui nte ppr ne·
~;~,.jJ" I rghgencla, culpa ou 19norancla.tvtId/Jb/~/J'Z.h~.e l'nk .
/1:iA • M. ),,3, Orel. I, 48, 9, la, 17, - Orcl. :3, 27, pr. - D. 73'7 ele rS50. art. 705. p

- D. 848 ele r890, art. 37]. - D. 3084 ele 1898, P. I, art. 229. ct,/6

Art. 1350. - Havendo mai's de um mandatario" a res
ponsabilidade é solidaria nos casos deter~1Ínados em lei ou
pelos termos elo mandato. c..c..~~ /1.t7

~ h. a..tu!..~~:/.;-I OH. 4hh (!. c~d I ~ 3. J~"



ti h t~ 1).0 -IJ,.7JrJ~~ r-:---~
it,/fJ1""~iIf,~~ -t/c...~a--~~"h:>~i~
,~~~ ~t::::::d~r;:r~h~~~t;t;ZZt

I..v. ~~'IJ-'A-.t..~ ~~ ~I;:;.~ J-.:~r'~
I ... (I-()I. - -';;./...~ J. '-AO~~~-

'''I~ ~~~~5 - ~~~ ~t.~ r ;
~....,..- ~J,r. I/

Arg. ex D. +3'1 de 1891. - ex L. 173 de 1893. art. 9· e. C~~uti.
Apt. 1351. - Respondem como mandatarios os adminis- f/f1~/~/

tI-adores e fiscaes de sociedades anonymas e os directores
ou administradores de associações com personalidade juridica.

Cad. Peno art. 209. ;L. .tJ.j~ I
Art. 1353. - A procuração deve conter poderes espe-~

ciaes nos casos dos arts. 142r e r592, e para ,...~ l' :

a) substabelecimento'; ~ J..,

b) juramento ou affirmação judicial e confissão; u::t;;;.. ~~-
c) alienação ou hypotheca ; ~-4-c.~

--~ ,---t ~'.....-d) transacção e renuncia de direitos;
e) receber e dar quitação; .......L4.9-..~
f) concordata de sociedades anonymas;P~~
g) transferencia de apolices da divida publica federal ;~ I

h) eleição de administradores e empregados de soci-é.~

edades anonymas, bem como para deliberações de qualquer'f.~~ I
natureza em assembléa geral de accionistas. :::t:....~ 6t::-

o ~-U:-
28. - D. 30 4 de 1898, P. 1, art. 219 ::; 3 a). Ir.r.:J~

D. 737 de 1850, art. 155. - D. 3084 cito ~.

Art. 1352. - ão póde O procurador que aceitou o man
dato aceitaI-o depois da parte ~9ntrar~,~d.~0~ndo.ou so
licitando em favor desta. t::UI':/.:f6ol-11 .0. ~1...

aJ. Ord. I, 48, 15,
b). Ord. 3, 43, 3.
art. 219 § 3 b).
c). 01 e[. 4, 48, pr. oel. Com. art. 145. - D. 169 A de 18go,
art. 2 s 4. - D 434 de 1891, art. 102. - D. 3084 cit. art. 219,
s 3 c).
di. Arg. ex Disposição Provi soria, 29 novo 1832, art. 3. - D. 737
de 1850, art. 26. - od. om. art. 145. - D. 30 4 eit. art. 219
§ 3 di.

Ordem D. 82 de 30 mar. 1849, art. 2. - D. 3084 eit. ar!. 219.
f:l 1.").

fi. L. 3065 cl 1882, art. 2. - D. 434 de 1891, art. 18 - D.
2519 de 1897, art. 8 3.
g). D. 8260 ele 1881. - D. 9370 de 18 5, art. 1IS.
h). D. 434 de 1891, art. 133.

. _ ./;:.a.-k~ ?'4'__ ~.P-..------~ .~'-~

"""ra••,-...t::,-F~/'JAO..~"ke~ ••

.~~~Ff:r~~~ .
~."'X~ a"j/I..A ~..- ....~~~~~~ J~ .o;r. •

• '~,,_J-' ~ . ~. ",1:)')_
EJ'~-WO.... ""- ....(!.. ~~ ~I:.!!!:~~. ~~ .

. -P:;~~d'~~~~"~4--~~~

D. 43+ de 1891, arts. 97, 168 e 127. - L. 173 de I 93.

§ Unico. Ficará privado do exercicio da profissão de ado
vogado ou .pr.ocurador )udicial pelo tempo d;tt;pninado na
sentença crlmInal..f~/J.. eur;/J6o-l,; e.C.

Ord. I, 48 13. - Cad. Peno art. 209 li 2.
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§ r. A clausula de recebe?' nas procurações contem virtu,
almente a de dar quitação.

. F. 236 Ic, 1866.

pessoa devedora á soci-

Instr. de 30 mar. 1849, art. .,..

§ 2. Não poderá ser procurador
edade em liquidação forçada.

D. 434 de 18g1, art. 179. ( od. Com. art. 42
arls. 2 e 3). ,

L. 3065 d 1882,

.Art. 1354. - Acaba o mandato
a) pela revogação da procuração, que deve ser intimada

ao procurador demittido ;
b) pela renuncia do procurador, que deve ser intimada

ao mandante;
c) pela n~orte ou transmissão dos. direitos deste para

outra pessoa.

Orel. 3, 26, pr. - Ord. 3, 27, 2. - D. 737 de 185o, art. 706. - D.
3084 ele 1898, P. I, arl. 226. .

§ I. A revogação pôde ser expi-essa ou tacita.
§ 2. As procurações em cousa propria são irrevogaveis.

Arg. ex D. 771 de 18go, nrls. 4. ~ c 6.

§ 3. Consi.dera-se revogado o mandato pelo sirriples facto
de haver o mandante praticado pessoalmente acto para o
II ual déra poderes ao mandat;'rio.

A. F. 560 el· 1866.

Art. 1355. - Resolve-se o mandato, tornando-:-e incapaz
o mandante ou o mandatario, salvos os casos expressos em lei.

Arg. ex D. 498 ele 1890' - ex D. 917 d 18go, art. 17 § 3. - ex
I D. 451 B de 1890, art. 56.
, ~,r:f.-A.~-

h...J....~ Jh. ~~Art. 1356. -' Sobrevind? a fall~ncia. do mandante, seus
I ~".,,' r"':~~procuradores ou mandatanos contmuarão a exercer os po
1""1""~ '"'ir~eres que lhes houverem sido conferidos até revogação ex
.1'"lu. ',~ .P4-PI'essa pelos syndicos e curador, a quem prestarão ·contas.
, ~.c.,I".kL~.! § Unico. Para o fal1ido, porém, cessa o exercicio do mano
I "...,....~ J..~ato ou procuração desde a declaração da fallencia sobre
I FO~. objecto a ena referente directa ou indirectamente.

"-'~vr_, 1- D. 917 de lf I , arts. 20 e 17 § 3.
~evz-U -""1:":- .
~p- __"";-?~Art. 1.357. - Tratando-se de registro ou transmissão de
tf""41n~ lmmovelS pelo systema Torrens,
~a-""'~ t?~_

~.J::"~t..
, :.iJ,,~. ;Y~a~

I, ~~·.J.-r:P/;IIP.
" .. ,")...
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J. fh,u~~ ~r~~~~{(!.~~tJIl.P/;:.:fLIIlIct.
~ • :..-..-t;A ~d-T"'-;'- :'_,11<'!ty,~~ ~f J-o~ .-.... ~ ~r ~ I -~-~~~
~'~~~ '~~ '>&f-:~~~-~
~,;~; ~ ~ ~ ut.~e-"J.-.'-' ~"~I
~~~r~---:~~II'}.:t;;_.4i~~$1..~{~I!·~ ,
~ /1'l- ~ --===========- ..,...r " ~.m.11J71

a) os actos do procurador, praticados de boa fé, nos li- /lu1:L~I
mites do mandato produzem pleno effeito, ainda que o man- _<4....~ ;

dante haja fallecido, fallido ou por outro modo se tenha~.... I
tornado incapaz, salvo si esses factos constarem do registro;~~"~I

b) são igualmente válidos os ditos actos, si os terceiros~.
que. contr~ctárão .com o procurador ignorávão .a ~lorte, fal·~~
lencla ou lllcapacldade do mandante, salvo a llmltação do 'd:"p r-
paragrapho antecedente; .J'rJ-j~v.~

c) é revogavel a procuração registrada, excepto si se J 1
houver expedido extracto do registro;

d) a revogação indicará o dia e a hora em que se fizer,
não tendo valor acto algum que depois deIla praticar o
procurador.

,~.~",....L_D. 451 B de 1890, arls. 54 a 57 e 63. - D. 955 A de 1890, arts.
1.....-. 103 a 106.

,~~. 1358. - Quando alguem, sem mandato ou excedendob-.~
I ........~s limites deste,. trata de. algum negocio para terceiro, é r..:;:~ ;
~ gestor de negoclO, mas 1 este é ratificado, toma o cara-~ _ :::J
fII+.. c:er de maDdato.{-1'"Jl~Ml:f()1~e.) 't;,:E"t:t:.i:

e-,jI-lCod. orn. art. 163. - Ord. 3, 6, +. - J. S. T. F. I 9' n. 329, ~ _ _ '
Iocw...._'~ ele 20 jul. (D. O. 3 set. pg. 490 9). --.j: l ":..".:7-> &'.4.-"".~ __
...~... ,,"c

~ J"; . ~ -'lJv.
SECÇAO XIII.

1~1#r~~r
t.~~$--.~,p.- Da fiança.
~~-~""""""~,J--
"1~~ ~e".:.,J' I~iv--L-::.t I

Art". 1359. - A fiança. ' legal, ti~la1J e convencional.

Ord. I, 62, 38. - Orel. I, 88, 5+. - Ord. I, 89, I. - Orel. 3. 31.
- Orel. 4, 5, pr. .- Orei. +, 59. - Ord. 4, 9 , 3. - Orel. 4, IOC!.

'- Alv. 13 maio 1713. - D. 2433 de 1859, aTts. 20 a 2_0 - D.
9420 d 1885, arts. 291 e 292. - D. 1264 ele 1893, art. 2 no 3. - L.
392 de 1896, art. 2 R 2 11. I el). - D. 2409 ele 1896, art. 69 § 4, 

D. 3084 de 1898, P. II, arts. 105 a 108' P. III, arts. 496 e 497.

Art. 1360. - Si a obrigação principal fõr nuIJa, tamben.
o será a fiança, que é accessoria.

Orelo 4, 48, 1. - Ord. 4, 50 2. - Ord. +, 67. 8.

§ 1. O fiador do marido, que alienou immovel sem ou-

~
torga da mulher, nào fica obrigado e a fiança é nulla .

.... ( . L_' ..~_ ~ ~.~L4.· • .l:;;,r ...~·~r-V~ ~~a-. ~· ..r·~
~~'!::-A( ;"'''''';'''~~~q(:..::-,~aM.l~ ~r; ~
, • '" t r-", 0/ « __ tIt.Ilo.- -~ _. _ ....-:

~~~1-""""-~J-.~ ~ e.v--~'--' r"",~,

'~!A~ ~~r:;-.....~. .M. 1.tJf
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~~~~.;.~-.,~~- e:a.~~~~~~/*
~dõ;~ ..~~'~~~.c~~~
~ p a-J;;-~~~a-,-fi:~rr---~~~ ..~.~
.4;t~~6 ~A.,;e~A~~~~~'-
M#~-~Q~~fst~eo.-e-~~~~ I

~~Ar--;-'Lr-~ ~ '-&#::13 "
~ 2. O fiador póde oppór as excepções /lOJ/ IIIllJ1erata:

jec1tllice e do senatusconsulto macedoniano.
Ord. 4, 48 , 1. - On1. 4. SI, 3. - Ore1. 4. 50, 2.

Art. 1361. - Quando a mulher casada ou outra qualquer
p~ssoa que yi\'er sob a administração de outrem, tiver bens
propriamenle seus e ne essitar de fiança criminal, poderá
obtel-a sobre os bens que legitimamente lhe pertencem,
ficando obrigados aos nadores.

:::l .unico. Os pais e as mães no exercicio do palrío po
der, maridos, tulores e curadores ficarão obrigados aos fi
adores até a quantia dos bens do afiança lo, ainda que nào
consintão na fian ça.

Cad. Prac. Crim. art. 10H. - D. 1~0 de lH4_, art5. 30S c 306.- D. r81
ele 1890, ·u·l. 94. - D. 308+ de 1H98, P. 11, art. lOS.

Art. 1362. - As mulheres, solteiras, viuvas ou casadas,
que tenhão a livre adminislração de seu bens proprio,
não podem r fiadoras n m tomar so bre i obrigaçães
alheias, garantindo-as ou nào COlTl hYPolheca, anticlu'ése ou
penhor.

Ord. 4, 61. - rd. 4, 60. - D. 169 A de 1 'go, art. 2 ~ 7,

~ Unico. i, porém, a mulher fôr casada, poderá con-
junctamente com o marido constituir-se fiadora, attenuendo
se IlOS effeitos da fiança ao regimen dos bens.

Arg. ex rd. 1, 62, 3 . - Otd. 4, 60.

Art. 1363. - Conlrahindo fiança, protege-as o beneficio
de exoneração, em virtude do qual são de plel10 direito
desobrigadas. (J" ~ ~c:.~ f'db..'otAA-o) .'

Ord. 4,61, pr, lO. - D. 3084 de 1898, I. JJI, art. 620.

§ r. As mulheres nào gozarão deste beneficio quando
a) afiançarem promessa de dotes para casam ntos:
b) forem herdeiras de outrem renovarem. m si a abri·

gação de seu antecessor;
c) obrigarem·se a pagar a 'eus fiadores O, que estes pa

gárão por ellas;
d) forem herd iras no todo ou em parte daquelle a quem

aflallçárão ;
e) receberem do devedor afiançado a quantia ou O ob

jecto da fiança;
f) forem commercianles;

:ta•
. ' .

. ...." ,:.



Ord. 4, x).

Orel. 4,61, 9. - Ord. 4. 102, 3. - D. 18r de 18go, art. 94.

§ 3. i não puderem allegar o beneficio de exoneração,
poderão invocar o de restituição, si forem menores ao tem
po da responsabilidade.

Ord. 4, (,r, 7,

Art. 1364. - Tão podem ser fiadores de rendas publi
cas federae' os devedores da mesma Fazenda e todos os
que 'e acharem para com ella constituídos em obr.igação
pecuniaria.

D. 3 ag. 1790.

Art. 1365. - Não podem er fiadores os thesoureiros,
recebedores ou collectores da Fazenda Federal e serão nul
las as escripturas de fiança que assignarem.

Regim. r7 oul. r5r6. cap. r9?

Apt. 1368. - No regimen da cOI11I11\lnhào a fiança pres
tada relo marido sem outorga da mulher nào obriga a me
açào desta.

§ nico. Quando a fiança [' r prestatla em arrematação
tle ren las publi as e sem outorga da mulher, obrigará todos
os b n.:; moveis d casal, e quanto aos immoveis 'mente
a meaçào do marido.

Art. 1366. - O funccÍnnario ou empregado publico e tá
prohibido ele dar por fiador alO'um seu subalterno, sendo
nulJa a fiança.

C d. Peno art. 234.

Art. 1367. - O fiador poderá hypothecar seus bens pela
ubrigaç~lo alh ia.

D. lóg. \ de 1890, art. 2 ::i 7, - D. 370 ele I 90, arl. 122.

~~~~~~~~~+-'- 4--4r.~~rlt~e. ".-.-.r-r~ P- <I~~r~~tA~.!J:; ( ~A"~.A:., ~--- ...~, teL~J...--:I-~
II'" • ~ - / . .r I , ~
...d• • ,)<' , .L . ••~ '-0~'" -,..-..-...
;:,~~:r~~rJU.~ ~L.~~~•.

L~J.r~»-~~e:'.. .c,...P..h>.~~-;.~~·
r-~;;'~Ir.-~~~~~ _ /-~ ;..J-...;-~__~J:o~-~
"JA .cr~ erígan5.re~ o credor, fingindo-se homens com trajesd:1"'A cr.--I-'.1

dIsfarçados ou 'll1culcando-se herdei ras do devedor. -'I ,[
Ord. 4.61. 2 a 6. - 'od. Com. art. 27. - D. 737 d 1850. .4,J/{ I
art. 593. - Cad. Peno arls. 379 c 338. - D. 3084 ete 18g8, P. . /',).
III, art. 6:10. ~ .....~_

.. 2. O bendi io de exoneração sómente poderá ser vali-~:
dal1lente renunciado quando se obrigarem como tutoras ou Â-e/~ku.
curadora. ,p...')- ~ e-:P

4h!. /71



4".p·1!.~~~~---P.".&W..k~/c~u,.#
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~:~;~1 l.)p~~~~~p...".;~~
~(~~n~~~);d)~,f.~~~~
ft-'k~ (~À.~ ~.-~). ~ /}-t. ~ .I~ ~j'lt.

v(r~rM~---"~~·f""-'I'-o) r-.. .
Art. 1369. - No regimen dolal a fiança não obnga os

bens que pelo contracto ante-nupcial pertencem á mulher,
ficando assim sempre salvos.

ardo 4 60.

Al't. 137O. - Na fiança legal afiador, além da livre ad
ministração de seus bens, deve possuir bens de raiz livres
e desembaraçados, situados na circumscripção judiciaria,
onde se obriga.

ardo I, 62 38.

Art. 1372. - O fiador, ainda que judicial, não pódeser
demâ.l1dado antes do de, edor principal e de excutidos os

en deste.

Art. 1371. - Nas fianças legaes e judiciaes as testemu
nhas de abonação obrigão-se solidar' amente mas subsidio
ariamente, supprindo as faltas dos fiadores.

Alv. 2 jlUl. 1774 S 14. - Cod. Com. art. 258. - Cod. Prac.
Crim. (1832), art. 102.

ardo 4, 59, pr. - ardo 4. 61, 8. - ardo 3, 37, 2. - Ord. 3, 92.
iJ I ._~... - ardo 3, 86, 4'
~-..p" rrr-~
uu,.~...',.,..,.....~ 1. Cessa este beneficio de ordem ou excussão

~
~",~../.;J..I. si o fiador
~~- .

1~.--:fl) expressamente o renunCIa;
t~-:b) po~to. que não o renunciasse, expressamente obrigou·se

....h Ú ~onio pnncIpal p~gador;

I~~.~ ... e) . tendo nega o a qualidade de fiador, fàr della con·
I ~,,~vencIdo.

I
II. si provar-se que o devedor

A~...~~ ~) nada tem por anele satisfaça ou
rr-:-r~-~ ~- ,b) está ausente de seu domicilio.

',.4.(1~~~ III. nas fianças
......... r;.,.tl..~~ a) c0l!1merciaes on
~U.~~) de rendas publicas.
~,.,.. 4'- ~ 2. No caso do n. II alinea b) do § I o fiador poderá
~.~,,::/equerer a concessão de prazo razoavel para fazer citar o
~ ,..P1J..,)Jevedor trazel-o a juizo.
'1:..~ ,;.,t'/-~ ardo 4, 59, pr. I, ~. - Ord. I, 62, 38. - Cod. Com. arts. 258
!!"- ,~ i!V""" e 261. - Instr. 31 Jan. 1821, art. 16. - D. 3084 de 1898, P. III,

"~ ()."rr-_ • art 496•

ij/~~~~DI'
1 ~'~I"~
,./,f~'"e.



- 3g1

Art. 1373. - Considera-se coobrigado ou co-devedor
solidario simultaneamente o fiador e principal pagador.

Arg. ex Ord. 4, 59, 2. - Cad. Com. art. 261. - D. 917 de 1890,
art. 23 § 5, e 70 n. IV §S I a 3' art. 76 § 1.

Art. 1374. - Sendo dous ou mais os fiadores, não pode
rão allegar o beneficio de divisão e caâa um delles fica
i1t solidum obrigado e sujeito a ser demandado por toda
a divida.

Unico. Podem, porém, os co-fiadores pre-renir n0 con
tracto a parte pela qual fica obrigado cada um delles.

Ord. 4 59, 4·

Art. 1375. - São fiadores legaes e solidarios dos arre
matantes de rendas publicas os socios presentes ~ futuros
das arremataçõt;... e os que nella tiverem interesse, ainda
que não assignem o contracto.

L. 22 dez. 1761 t. 2 § 31.

Art. 1376. - Sendo o fiador executado, póde offerecer
á penhora os bens do devedor) si os tiver desembargados;
mas si contra elles apparecer em bargo ou opposição ou não
forem sufficientes, a execução ficará correndo nos proprios
bens do fiador até effectivo e real embolso do exequente.

Ord. 3. 92. - Cad. Com. art. 261. -':. D. 737 dI' 1850, arts. 496 e
591. - D. 763 de 1890. - D. 848 de 1890, art. ~48. - D. 3084 de
1898 P. III, art. 496.

Art. 1377. - O fiador que paga pelo devedor fica subro
gado em todos os direitos e acções do credor com todas
as perdas e interesses.

. r. Havendo mais de um fiador, o que pagar terá acção
contra cada um deUes pela porção correspondente em rateio
geral.

§ 2. Sendo insolvente algum dos co-fiadores, o rateio do
respectivo quinhão terá lugar por todos os que se acharem
solventes.

Ord. 3, 92 in f. - Cad. Com. art. 260. - D. 3084 de 18g8. P
III, art. 497.

Art.-1378. - O fiador e principal pagador de divida não
vencida ao tempo da fallencia do afiançado, dará fiança ao
pagamento no vencimento, não preferindo pagal-a immedi
atamente.

D. 917 de 18go, art. 23 5.
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Art. 1379. - O fiador, dada a fallencia do afiançado, será
cOllsiderado credor chirographario por tudo quanto pagar
em descarga do fallido.

D. 9r7 cito art. 70 n. IV s. r.

Art. 1380. - Os credores do fallido, que tiverem ga
rantias por fianças, serão na classificação de creditos con
templados entre os chirograpbarios, deduzindo-se as quan
tias ,que tiverem recebido do fiador.

Vnico. Sendo mais de um os fiadores, principaes pa
gadores, e fallindo elles, o credor será admittido pela to
talidade de seus creditos em todas as massas fallidas e os
dividendos recebidos de uma descarregarão as outras e os
coobrigados solventes até seu integral pi ~amento.

D. 9r7 cito art. 70, n. IV §§ r e 2. - Cad. Com. arfo 391 in f.

Art. 1381. - A concordata por pagamento, salvo decla
ração expressa em contrario, d'esonera os coobrigados.

D. 9r']. cito art. 76 § 1-

Art, 1382. - O fiador póde desonerar-se da fiança que
tiver assignaclo sem limitação de tempo, sempre que lhe
convier; ficando, porém, obrigado por todos os effeitos da
fiança anteriores ao acto amigavel ou sentença por que fàr
desonerado.

Cad. Com. aJ:t. 262.

Art. 1383. - A obrigação do fiador passa a seus her
deiros mas a responsabilidade da fiança é limitada ao tem
po decorrido até o dia da morte do fiador e não póde
excedeI: ás forças de sua herança.

Cad. Com. art. 258. alinea 2. - Arg. ex D. 917, aJ·t. r52.

Art. 1384. - A fiança não admitte interpretação extensiva.

A. F. 70 de r867.



LIVRO III.

Dos direitos de familia.

CAPITULO I.

Dos esponsaes.

Art. 1385. - Os esponsaes ou promessa espontaneas,
livres, sem coacção, mutuas e reciprocas que 05 contrahen
tes puberes, maiores ou menore de 21 anno', fazem e acei
tão de futuro asamento só produzem obrigações quando
são celebrados por ec;criptura publica, as ignada pelos con
trahentes, pelos pais de cada um delles, sendo menores,
e na falta, pelos respectivos tutores ou curadores e jJor duas
testemunhas ao menos. .

L. 6 aut. I78.f r.-Drd.3, 29. I. - Ord. 3, .fI, 8. -;-- T. de
Fr. C. arts. 76 e 77.

r. Não podem contrahir esponsaes as pessoas que não
forem capazes de dar seu consentimento ou não puderem
manifestal-o por palavras ou por escripto de modo inequi
vaca.

D. 181 d I 90, aI t. 7 ;:; 5.

~ 2. Tão havendo tabelliào no lugar da habitação dos
cOlltrabentes e estando distante mai de 12 kilometro , po
der-se-ha celebrar esponsaes por escripto particular na pre
sença dos pais, tutores ou curadores e de quatro testemu
nhas, assignand.o-o todos.

L. 6 aut. 178+ § 2. - ex D. 3363 de I 99, cap.!. - T. de Fr.
C. art. 78•

. 3. i O escripto particular não fór cumprido 110 espaço
de Um mez, perderá sua validade e nào proJuzirá acção,
salvo si reduzir-se a es riptura publica.

L. 60ut. Ii.f ~2. - T. de Fr.C. arl. 79.
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. Art. 1386. - \. escriptura de esponsaes expressamente
mencionará;

a) a idade e residencia dos contrahentes;
b) os nomes de seus pais;
c) o lugar de seu nascimento, indicado o do assento de

baptismo ou o do registro civil;
d) a qualidade e gráo de parentesco, si houver;
e) qualquer impedimento de direito, qu não constitua

prohibição absoluta pára casar .e possa desapparecer por
acto licito judicial ou extrajudicial, devendo os contrahen
tes obrigar-se a praticai-o;

f) a espontanea e livre vontade das mutuas e recipro
cas promessas feitas e aceitas sem a menor coacção;

g) sendo menores, o expresso consentimento dos pais,
ainda que se trate de filhos illegitimus reconhecidos, e, na
falta, O' de seus tutores ou curadores.

L. cito de 1784, §:- 3 e 4, - D. 9886 de 1888. - D. I I de 18go.
art. 7 §§ 5. 9. II 12, IS. - Ass. 298 ele 9 ab. 1772. - T. de
FI'. C. arts. 80 e Sr.

§ Unico. Tendo sido negado o c-.l!lsentimento dos pais
ou tutores e curadores, deverá incorporar-se na escriptura'
a provisão de licença ou sentença que o supprir em pro
cesso feito em segredo de justiça.

'L. cito §. 4 e 5. - D. 18r de 1890, art 8. - T. de FI'. C. arts. 82 e 83.

Art. 1387. - E' licito aos contrahentes juntar ao con·
tracto esponsalicio quaesquer condições, pactos ou clausulas
que não forem contrarias ás disposições da lei e á natu·
reza e fim do casamento.

Ord. 4, 46, pr. - L. cito § r. - T. de FI'. C. art. 88.

Art. 1388. - Os contrahentes poderão definir e ajustar
na escriptura a quantia que deverá servir de compensação
á parte lésa no caso de injusto repudio.

§ Unico. Em falta de estipulação, a indemnisação e inte
resses serão fixados pelo prudente arbitrio do juiz, con'
forme as circumstancias que no caso de repudio occorrerem.

L. cito § 8. - !- de FI'. C. arts. s6 e 87'

Art. 1389. - Resolve-se o contracto esponsalicio por
qualquer das causas que tornarião nullo ou anoullavel o
casamento pron:~ttido.

Arg. ex D. 181 de 1890, art. 7.
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CAPITULO IL

Do casamento.

SECÇAO l.

Disposições geraes.

Art. 1390. - A Republica só reconhece o casamento
civil.

C. Rep. art. í2 4. - A. Int. 14 de II jun. 18go.

Art. 1391. enhum casamento celebrado no Brazil
desde 24 de Maio de 1890 será válido si não fôr contra
hido perante a competente autoridade civil, salvo a dispo
sição do art. 1422 .

.1. As formalidades e ceremonias religiosas nada influem
para a validade do casamento civil, sejão anteriores ou
posteriores á sua celebração, quer observadas, quer omit
tidas por livre vontade dos contrahentes.

2. enhuma solemnidade religiosa, ainda sob a fórma
do sacramento do matrimonio, celebrada nos Estados Uni
dos do Brazil, depois de 23 de Maio de 1890, constitue
perante a lei civil vinculo conjugal ou impedimento para
livremente casarem com outra pessoa os que houverem
daquella data em deante recehido esse sacramento, em
quanto não fôr celebrado o casamento civil.

D. 18i de 18go, art. 108. - A. J. 14 de 18go. - A. J. 43 de
18g1.

Art. 1392. - Os casamentos catholicos e mixtos, celebra
dos de accordo com as disposições do Concilio Tridentino
(Secção 24, Capitulo 1. - De ReformationrJ M al1'i1llollii) e da
Constituição do Arcebispaclo da Bahia (L. I, Tit. 68 § 291)
e os acatholicos celebrado" segundo a lei n. II44 de II de
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elembro de 1861 e o decreto n. 3069 de 17 bril de I 63
antes de 24 Maio de 1890 produzem todos os effeitos civis.

D. 12 set. r564' - A1\'. 13 no\". 1651. - L. 16 juo. 1668. - D.
3 novo 1776. - L. 6 out.I77+. - D. 3 DO\'. I 27. - Con t. Ar·
cebo da Bahia. (Syn. Dioce ano, T2 jun. 1707). - Pasloral àe 21
jul. 1707. - L. II44 de IR)!. - D. 306q d 1 63. - •. 1mp. J~3

de 1863. - _ .lmp. 38 ele 1 6+. - D. 181 de 189 , al't. roS.

~ L Os casamentos celebrados depois de 31 de Dezembro
ele 188 e antes de 2+ de 1 faia de 1890, não obstante a
omis::;ão do registro regulado pelo decreto n.9886de7de Março
de 1888, sào considerados válidos para todo os effeitos ci
vis desde a sua celebração, uma vez registrados.

A.]. 14 de 18go.

~ 2. Nem o decreto n. 9 86 de 7 de ;v.{arço le 18 8 nem
o decreto n. 181 de 2+ de Janeiro de 1890 é applicavel com
prejuizo dos direitos adquiridos aos que se tiverem casado
na fórma da lei vigente ao tempo e no lugar da celebra
çào do acto.

\.. J. 14 ele I8go.

S 3. O casa'llento religio O celebrado, segundo as jJre
cripçôes da religião a que pertencesse qualquer dos l1ubentes,
antes de 24 de Maio de 1890 e depois de 24 de Janeiro
de mesmo anilo. produz todos os etfeitos civis, uma vez que
entre os contral1entes nào houvesse impedimento los que
estabelece o decreto n. 18 I de ~ 4 ele Janeiro de r890 e
q ue o acto tenha sidp registrado nos lermos dos arligos 69
e seguintes do decreto n. 9886 ele 7 de Março de r88 '.

. 4. /\. disposiçào antecedente não prejudica os direito
de familia e suc s· ào adquirido. em virtude ela legislação
vigente ao tempo da c lebração do casamento.

D. 278 de 1890'

~ 5. Os casamentos, celebrado antes de 2+ de l\Iaio de
1890, por simples escripturas publicas são radicalmente
nullos.

R. C. '. E. + sel. 1 '4. - R. C. C. E. 9 sel. I 1>4. - (Hcl. \fin.
Jusl. r885). - .\.. J. 21 de I 83. - .\.. J. 59 e 60 ele I/< .1, - A. 1111]'.

+91 e +95 de 1865.

Apt. ~393. - em10 a Jifferença de sexo condi ão essen
cial á existencia do casamel.to, a falta de sexo ~u a simul-
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taneidade de ambos constitue defeito pbysico que torna ju
ridicamente impossivel o casamento.

ex. D. I L d 1890, ar(s. 27 e 7 ~'" 6, 8, 9 elO.

Art. 1394. - ào podem contrabir casamento as pessoas
incapazes de consentir ou que não puderem manifestar O

consentimento por pala ras ou por escripto de modo in
eqUlvoco.

D. 181 de 1890, ar!. 7 S 5 m-L 65. - A. J. 4 ab. 1896. (D.
Q. 5 ab).

Art. 1395. - O homem menor de 16 annos e a mulher
menor de 14 não podem contrahir casamento.

I. ámente podérflo casar para evitar a imposição ou
o cumprimento de pena criminal e o juiz com petente pode
rá orel nar a eparaçào de corpos, emquanto o nubente
menor não completar a idade exigida para o casamento,
conforme o sexo. .

§ 2. A prova da necessidacle de evitar a imposição de
pena criminal dev ser a onfissào do crime, feita por um
dos contrabentes 111 egredo de justiça por termo lavrado
pelo oflicial do r gistro perante duas. te temunhas e em
presença do juiz, ouvida a outra parte, ou não 'endo pos-
ivel, os seus representantes legitimas.

D. 181 it. arts. 7 ' , 8 é 17 S un.

Art. 1396. - Não poderão contrahir casamento as pes
soas que estiverem ob o poder ou sob a administração
Je outrem, emquanto não obtiverem o consentimento ou o
supprimento judicial daquellas sob cujo poder ou adminis
tração esti verem.

D. 18.1 cil. arts. 7 "7 1+.

~ I. Aos menores de 2 I annos o con entimento . erú ou
torgado

a) por ambo o pais, ou no casO de divergencia entre
elles, quando casados, pelo pai;

b) pel~ mãe viu a;
c) pela mãe natural, i não estiverem reconhecido. pelo

pai;
d) pelo tutor.

D. 181 cil. a,.t~, 7 ~ 7, 18 e !J'" - A. J. ue, d 18Go. - A. J.
18 de 18go.
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§ 2. Ao interdicto o consentimento será outorgado por
seu curador.

D. 181 cito ru:ts. 7 s 7' 14 e 20.

§ 3. Independe de confirmação judicial o consentimento
outorgado pelos pais, tutores e curadores, salvo o caso do
art. 1667.

A. J. 18 de 1890

§ 4. A outorga de consentimento sujeita á responsabili
dade_ civil que do caso escender.

Ord. I, 88, 21. - A. J. 18 de 1890.

Art. 1397. - Os pais, tutores e curadores poderão exi
gir do noivo ou da noiva de seu filho, pupillo, ou curatela
do, antes de consentir no casamento, éertidão de vaccina
e exame medico, attestando que não tem lesão, que ponha
em perigo proximo a sua vida, nem soffre molestia in
curavel ou transmissivel por contagio ou herança.

§ Unico. As mesmas pessoas tambem poderão exigir do
noivo da filha, pupilla, ou curatelada

a) folha corrida no seu domicilio actual e ilaquelle em
que tiver passado a mór parte dos ultimos dous annos, si
mudou-se delle depois de pubere;

b) certidão de isenção de serviço publico, que o
sujeite a domicilio necessario, incerto e por tempo indeter
minado.

D. 181 cito arts. 20 e 211

Art. 1398. - O supprimento judicial do consentimento
dos pais, tutores e curadores ou a intervenção do juiz que
fôr competente, segundo a legislação processual dos Esta
dos e da Justiça local do Districto Federal, sómente terá
lugar

a) no caso de recusa absoluta de consenti Lento;
b) no de ser exigida certidão de isenção de serviço pu

blico que sujeite o noivo a domicilio necessario, incerto e
por tempo I determinado;

c) no caso de não ter o menor pais ou não haver tutor
ou curador;

d) no caso especial do art. 1395.

L. 22 set. 1828, art. 2:5 4, - D. 143 de 1842, art. 5 n. 5 e
art. IS n. 12. - D. 18. ele 1890, arts. 18, 20, 21, e 7 § 7' 

D. 2579 de 1897, arts. 5 e 17.
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Art. 1399. - São prohibidos de casar:
§ I. OS ascendentes com os descendentes, por pa'rentesco

legitimo, civil ou natural ou por affinidade, ainda que illi
cita, e os parentes collateraes, paternos ou maternos, den
tro do segundo gráo civil.

§ 2. As pessoas que estiverem ligadas por outro casa
mento, ainda não dissolvido.

§ 3. O conjuge adultero com o seu co-réo condemnado
como tal. _

4. O conjuge, condemnado como autOT ou cumplice de
homicidio ou tentativa de homicidio contra o seu consorte,
com a pessoa, que tenha perpetrado o crime ou directa
mente concorrido para elle.

§ 5. As pessoas que, por qualquer motivo, se- acharem
coactas.

§ 6. O raptor com a raptada, emquanto esta não estiver
em lugar seguro e fóra do poder delle.

§ 7. O viuvo ou a viuva, que tem filho do conjuge ·fal
lecido, emquanto não fizer inventario dos bens do casal.

§ 8. A mulher viuva, ou separada do marido por nullida
dade ou annullação do casamento, até Ia mezes depois da
viuvez ou separação judicial dos corpos, salvo si depois
desta ou daquella, e antes do referido prazo, tiver algum
filho. r;J- &UI:1Wff>-! }'l-i' -LI),J) (f)

§ 9. O tutor ou o curador e seus descendentes, ascen
dentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos com a pessoa tute
lada ou curatelada, emquanto não cessar a tutela, ou cura
doria, e não estiverem saldadas as respectivas contas, salvo
permissão deixada em testamento, ou outro instrumento
publico, pelo fallecido pai ou rnãi do menor tutelado ou
curatelado.

lO. O juiz ou o escrivão e seus descendentes, ascen
dentes, irmãos, cunhados, ou sobrinbos, com orphào ou vi
uva ela circumscripção territorial, anele um ou outro tiver
exercicio, salvo licença especial do superior competente.

D. 18r eit. al't. 7. - D. J030 de 18go. - Ol'd. I, 9:>.' - D. 26
mal'> r73,~. - L. 14 dez. 1830.
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SECÇAO II.

Das formalidades preliminares do casamento.

Apt. 1400. - As pessoas, que pretenderem casar-se de
verão habilitar-se perante o official do registro civil, exhi
bindo os seguintes documentos em fórma, que lhes dê fé
puhIíca :

r. a certidão da idade de cada um dos contrahentes, ou
prova que a suppra ;

2. a declaração do estado e da residencia de cada um
delles assim como a do estado e residencia de seus pais,
ou do lugar em que morrerão, si forem falleçidos, ou a
declaração do motivo por que não são conhecidos os mesmos
pais, ou o seu estado e residencia, ou o lugar do seu fal
lecimento ;

3. a autorisação das pessoas I de cujo consentimento de
~ a.A • penderem os contrahentes para casar-se, si forem menores
s/"7- 1&-'l/ ou interdictos, ou o supprimento judicial;
ti ú 4. a declaração de duas testemunhas maiores, parentes

ou extranhos, que attestem conhecer ambos os contrahentes,
e que não são parentes em gráo prohibido nem têm outro
impedimento conhecido, que os inhiha de casar-se um com
o outro;

5. a certidão de obito do conjuge fallecido, ou da annul
lação do anterior casamento, si algum dos nubentes o
houver contrahido.

§ U nico. Si algum elos contrahentes houver residido a
mór parte do ultimo anno em outro Estado, deverá provar
que sahiu delie sem impedimento para casar-se ou, si tinha
imped:mento, que este já cessou.

D. 18r eit. arts. I e S. - A. J. 5 set. 18g8 (D. O. de 7)·

Apt. 1401. - A' vista dos documentos exigidos na artige'
antecedente, exhibidos pelos ontrahentes, ou por seus pro
curadores ou representantes legaes, o oBicial do registro re
digirá um acto resu.nido em fórma de edital, que será por
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elle publicado duas vezes, com o intervalJo de sete dias
de uma a outra, e affixado em lugar ostensivo no edificio
da repartição do registro, desde a. primeira publicação até
ao quinto dia depois da segunda.

I. Si, decorrido este prazo, não tiver apparecido quem
se opponha ao casamento dos contrahentes e não lhe constar
algum dos impedimento que elle póde declarar ex-officio,
o oflicial do registro certificará ás partes que estão habi
litadas para casar-se dentro dos dous mezes seguintes
áquelle prazo.

2. i os contrahentes resitlil em em diversas .circum
scripções do registro civil, uma copia do edital será remet
tida ao official do outro districto, que deverá publicaI·a e
affixal-a na fórma deste artigo e, findo o prazo, certificar si
foi ou não posto impedimento.

D. 181 cito arts. 2, 3 e 4.

Art. 1402. - O editaes dos proclamas serão registrados
no cartorio do official, que os fiver publicado e que deverá
dar certidão delles a quem lh'a pedir.

§ Unico. O of-ficial do registro terá um livro, que pode
rá ser menor que o dos casamentos, mas deverá ser aber-'
to e encerrado como este, para o registro dos editaes dos
proclamas.

D. 181 cito arls. 6 e 121.

Apt. 1403. - A autoridade que presidir o casamento
póde dispensar a publicação de no, os proclamas, si a pres
cripção dos primeiros, se houver consulTImado dentro dos
ultimas doze mezes.

D. 181 cil. art . 22 e 3.

Apt. 1404. - Quand algum dos contrahentes esúver enf
imminente risco de vida ou fôr obrigado a ausentq.r-se
precipitadamente em serviço publico, obrigatorio e notaria,
o official do registro, precedeDdo despacho da autoridade
competente para presidir ° casamell,to, poderá,á vista dos
documentos exigidos no art. I400, e independente dos pro
clamas, dar a certidão de que trata ° art. I40r.

D. 181 cito a.rt. 36.

Art. 1405. - A autoridade judiciaria poderá dispensar
os proclama e autorisar o certificado de habilitação
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a) em todos os casos e da fórma em que é expressa
mente concedida essa faculdade ao presidente do acto de
casamento;

b) si á vista dos documentos especificados no art. 1400,

de justificação judicial dos motivos da urgencia com prova
documental ou depoimento de tres testemunhas maiores
de toda a excepção, se convencer assim da urgencia como
de não haver impedimento legal e concordarem na dispensa
dos proclamas as pessoas de cujo consentimento depende
rem os contrahentes para casar-se;

c) nos casos em que, a seu prudente juizo, a demora
do casamento possa produzir grave damno, e para evital-o
lhe parecer conveniente autorisar o supplemento ou da pro
va de alguns dos requisitos legaes ou da [alta dos procla
mas, por meio do depoimento escripto de cinco testemu
nhas, ainda que parentes sejão dos nubentes, affirmando ter
delles perfeito conhecimento, com declaração dos seus nomes
e cognómes e os de seus pais, lugar da residencia e dos
motivos por que con ientemente depõem não haver entre
os mesmos nenhum dos impedimentos declarados no art.
1399 §§ 1 a 6 e 8.

D. 48r d~ r890. - D. 2579 de r897, art. 5 n. VIII.

Art. 1406. - A prova da idade, na falta ou impossibi
lidade da apresentação do regish'o civil ou certidão do as
sento de baptismo, póde ser supprida por alguns dos se
guintes meios :

r. justificação, pelo depoimento de duas testemunhas,
perante qualquer juiz do civel ;

2. titulo ou certidão com que se prove a nomeação, posse
ou exercicio, em qualquer tempo, de cargo publico, para
o qual exija a lei maioridade, ou de matricula, qualificação
ou assento official de que conste a idade;

3. attestado dos paes ou tutores, não havendo contestação;
4. qualquer documento que em direito commum seja aceito

por valioso para substituir a certidão de idade;
5. attestado de qualquer autoridade que em razão do

officio tenha perfeito conhecimento ela pessoa, não estando
esta sob poder ou administração ele outra;

6. exame ele peritos nomeados pelo juiz competente para
conhecer da capacidade dos pretendentes.
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§ Unico. O processo de justificação da idade dos nubentes
será no Districto Federal summarissimo, dispensando-se
todos os term s que não forem rigorosamente essenciaes e
a citação das testemunhas, que espontaneamente compare
cerem.

Si ambos os nubentes a requererem perante o mesmo
juiz, correrá a justificação em um só processo.

D. 773 de 18 o.

Art. 1407. - Quamlo os habilitandos forem parentes den
tro do 3° gráo civil ou do 4° duplicado, esse parentesco
será declarad o nos attestados das testemunhas a que se
refere o art. 1400 n. 4.

D. 181 cito art. 46 (art. I 4).

APt. 1408. - Tratando-se de estrangeiro divorciado se
gundo a lei de sua nação, por sentença passada em jul
gado de tribunal estrangeiro competente, em virtude da
qual se tenha dissolvido o casamento e com elle o vinculo
conjugal, a certidão a que s'e refere o art. 1400 n. 5 será
a sentença nos termos do art. 43.

D. 181 cito ali. I 5. - D. 6g82 de 187 , art. I "'l> 2 a 5 e art.
II. - L. 221 de 18g+, art. 12 5'. 4, - D. 308+ de 18g8, P. V.
arts. 7 e sego - J. S. T. F. 18g8. 31 ag. (O. O. 20 auto }lg.
5501).

SEÇÇAO III.

Das pessoas que podem oppôr impedimentos, do tempo

e do modo de oppôl-os e dos meios de solveI-os.

Art. 1409. - Cada um dos impedimentos dos arts. 1394
a 1396 e 1399 §§ I a 6, póde ser opposto ex-officio pelo ofli
cial do registro civil, ou peJa autoridade que presidir o ca
samento, ou por qualquer pessoa, que o declarar sob sua
assignatura, devidamente reconhecida, com as provas do facto,
qUe allegar, ou indicação precisa do lugar onde existão. ou
a nomeação de duas testemunhas, residentes no lugar, que
o saibão de sciencia propria.
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SI. Si o impedimento fõr opposto ex-officio, o official do
registro dará aos nubentes ou aos seus procuradores uma
declaração do motiYo e das provas do mesmo impedimento,
escri pta e assignada por elle.

2. Si o impedimento fõr opposto por outras pe soa,
o oflicial dará aos nu bentes ou aos seus procuradores uma
declaração do moti, o, dos nomes e das residencias do im
pediente e das suas testemunhas, e conhecimento de quaes
quer outras provas offerecidas.

D. 181 cito arts. 9, 10 e 11.

Art. 1410. - Os impedimentos dos §.~ I a 6 do art. 1399
podem ser oppostos pela autoridade que presidir o casa·
mento, no Ploprio acto da celebração delle.

§ U nico. No. mesmo acto, antes de proferida a fórmula
do casamento pelos contrahentes, mesma autoridade póde
receber qualquer impedimento leg~l, cumpridamente pro
vado e opposto por pessoa competente.

D. 181 cito arts. 12 e 13.

Art. 1411. - O impedimento do art. 1396 tambem po
derá ser opposto pela pessoa de cujo consentimento de
pender um dos contrahentes, ainda que eUa tenha anterior
mente consentido, mas o seu consentimento póde ser S6.

prido na fórma da lei.

D. 181 cito art. 14.

Art. 1412. - Os outros impedimentos só poderão ser
oppostos pelos ascendentes ou descendentes, pelos parentes
ou affius dentro do 2° gráo civil de um dos contrahentes.

D. 181. cito art. IS.

Art. 1413. - Exceptuados os impedimentos, cujo. prova
especial estiver declarada neste capitulo, todos os mais
serão provados na fórma cio direito civil.

D. 181. cito art. 16.

§ U nico. O parentesco illegitimo, suscepti veI le tornar
oul1o o casamento, e a affinidade iIlicita só se podem provar
por confissão espontanea de algum ascen lente da pessoa
impedida e, quando elle nào quizer dar-lhe outro effeito, pode
rá fazeI-o em segredo de justiça, por termo lavrado pelo
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official do registro perante duas testemunhas e em presença
elo juiz, procedendo-se, no caso de .recurso, no que lhe fór
applicavel, de accordo com o art. 5 da lei de 6 de Outubro
ele 1784.

D. J I cil. ad. 7 :;; J art. 8.

Art. 1414. - Em qualquer dos casos de impedimento legal
opportunamente opposto por pessoa competente, o official
entregará a declaração do art. 1409 ~§ I ou 2 aos con
trahentes, ou aos seus procuradores, que poderão promover
no fôro commum a prova contraria á do impediente, á re
velia deste, si não for encontrado na residencia indicada na
mesma declaração, assim como a sua responsabilidade cri
minal, si hou er lugar para ella, e a civil pelos damnos. que
tivel'em soffride resultantes da opposição.

D. 181 cit. art. 19.

Art. 1415. - Quando o casamento fór impedido ou o im
pedimento levantado em virtude de confissão feita nos ter
mos do art. 1413 ~ Uno ou do art. 1395 s 2, a parte inte
ressada em fazel' ou impedir o casamento poderá haver
vista clella em cartorio e reclamar perante o juiz no pri
meiro caso contra o impedimento e no segundo contra o le
vantamento delle. com recurso de aggravo no Districto
Federal:

:) nico. Em outros casos caberá contra a decisão judi
cial o recurso que Iór de direito,

D. 181 cito arls. IJ9 e 120, (8 e 17 § un,). - D. 2579 de 1897, art. 5 R I
n. VIU arl. 17 ~ 2 n. I [ a). - C. Rep. arts. 4 n. 23 e 65 n. 2.

SECÇAO IV.

Da celebração do casamento.

Art. 1416. - Habilita los os contrahentes com a certidão
elo art. 1401 ~ I, pedirão á autoridade. que tiver de pre
idir o casamento, a designação do dia, hora e lugar da

celebração do mesmo.
". r. Na Ialla ue de ignaç1.o de outro lugar, o casamento

se faeá na- casa das audiencias. durante o dia e á portas



- ~06-

abertas, na presença, pelo menos de duas testemunhas,
que podem ser parentes dos contrahentes, ou em outra
casa publica ou particular, a aprazimento das partes, si
uma dellas não puder sahir da sua, ou não parecer incon·
veniente áquella autoridade a designação do lugar desejado
pelos contrahentes.

2. Quando o casamento fàr feito em casa particular, esta
deverá conservar as portas abertas, durante o acto, e as
testemunhas serão tres ou quatro, si um ou ambos os con·
trahentes não souberem escrever.

D. 181 cito arts. 23, 24 c 25.

Art. 1417. - No dia, hora e lugar designados, presen·
tes .as partes, por si ou por procurador especial, as teste
munha.s e oflicial do registro civil, o presidente do acto
lerá em voz clara e intelligivel os arts. 1394 a 1396 e 1399
e depois de perguntar a cada um dos contrahentes, come
çando da mulher, si não tem algum do s impedimentos dos
mesmos artigos, si quer casar-se com o outro por sua livre
e espontanea vontade, e ter de ambos resposta affirmativa,
convidal-os-ha a repetirem na mesma ordem, e cada um
de per si, a fórmula legal do casamento.

§ r. A fórmula é a seguinte para a mulher: (I Eu F. re·
cebo vós F. por meu legitimo marido, en1!luanto viver
mos. lJ E para o homem: «( Eu F. recebo a ·vós F. por
minha legitima mulher, emquanto vivermos. I)

§ 2. Repetida a fórmula pelo segundo contrahente, o
presidente dirá de pé: (I E eu F., como juiz (talou tal)
vos reconheço e declaro legitimamente casados, desde este
momento. lJ

§ 3. A resposta e a enunciação da fórmula poderão ser
por escripto de moela inequivoco.

D. 181 cito aliso 26, 27, 28 e art. 7 ~ S.

Art. 1418. - Em seguida o oflicial do registro lançará
no respectivo livro o actó do casamento nos termos se
guintes, com as modificações que o caso exigir: «( Aos
de de ás horas da
em casa das audiencias elo juiz (ou onde fôr), presentes o
mesmo juiz com migo oflicial effectivo (ou ad lwc) e as tes
temunhas F. e F, (tantas quantas forem exigidas conforme
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o caso), receberão-se em matrimonio F. (exposto, filho de
F. ou de F. e F. si fôr legitimo ou reconhecido), com
annos de idade, natural de residente em
e F. (com as mesmas declarações, conforme a filiação),
com almas de idade; natural de residente em

os quaes no mesmo acto declarárão (si este caso
se dér) que tinhão tido antes do casamento os seguintes
filhos: F. com annos de idade, F. com annos de idade,
etc., (ou um filho ou filha de nome F. com annos de
idade) e que são parentes (si o forem) no 3° gráo (ou no
40 gráo duplicado) da li1,1ha colIateral. Em firmeza do que
eu F. lavrei este actd, que vai por todos assignado (ou
pelas testemunhas F. e F. a rogo dos contrahentes, que não
sabem ler nem escrever).

§ L Nesse acto as - datas e os numeros serão escriptbs
por extenso e as testemunhas declararão, ao assignar-se, a
idade e profissão e a residencia, cada urna de per ·si.

§ 2. Si um dos contrahentes tiver manifestado o seu con
sentimento por escripto, o termo tambem mencionará esta
circumstancia e a razão delIa.

§ 3. Quando os contrahentes forem parentes dentro do
3° gráo ci\'il ou do 4° duplicado, o seu parentesco será
mencionado no termo do acto.

. 4. 'Lambem se mencionará nesse termo o regimen do
casamento, com declaração da data e do cartorio em cujas
notas foi passada a escriptura ante-nupcial, quando o re
gimen não fôr commum, ou o legal estabelecido no art. 1487.

D. 181 cito arts. 29, 30, 31 e 46.

Art. 1419. - Si 110 acto do casamento algum dos con
trahentes recusar repetir a fórmula legal, ou declarar que
nào se casa por sua vontade espontanea, ou que está arre
pendido, o presidente do acto suspendel-o-ha immediata
mente, e não admittirá retractação na'quelle dia,

§ Unico. Si O ccntrahente recusante ou arrependido for
mulher em nor de 21 annos, não será recebida a casar com
o outro cbntrahente sem que este prove que ella está de
positada em lugar seguro c fóra da companhia da pessoa
sobre cujo poder ou administração s.e achava na data da
recusa ou arrependimento.

D. 181 cito arts. 32 e 33.
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Art. 1420. - No caso de molestia grave de um dos con
trahentes, o presidente do acto será obrigado a ir assistil-o
em casa do impedido, e mesmo á noite, comtanto que,
neste caso, além das duas testemunhas exigidas no art. 1416
§ I assistão mais duas que saibão ler e escrever e sejão
maiores de 18 annos.

§ Unico. A falta ou o impedimento da autoridade com·
petente para presidir o acto do casamento será supprida por
qualquer dos seus substitutos legaes, e a do official do re·
gistro civil por outro ad /toe, nomeado pelo presidente, e o
termo avulso lavrado por aquelle será lançado no livro
competente no prazo mais bre\ e passiveI.

D. 181 cito arts. 34 e 35.

Art. 1421. - Em caso urgente .e de fõrça maior, em que
um dos contrahentes nâo possa transportar-se ao lugar da
residencia do outro, nem demorar o casamento, poderá o
noivo impedido fazer-se representar no acto por um pro
curador bastante e especial para receber em seu nome o
outro contrahente, cuja designação certa deverá ser feita no
instrumento da procuração.

§ 1. O estrangeiro, residente fóra do Brazil, não poderá
casar-se nelle com brazileira por procuração, sem provar
que a sua lei nacional admitte a validade do casamento
feito por este meio.

§ 2. O preso ou condemnado póde casar por procuração.
.

D. 181 cito arts. 44 e 45. - R. C. C. E. 28 JUDo 1865.

SECÇAO V.

Do casamento nuncupativo.

Art. 1422: - Quando algum dos contrabentes estiver em
illlminente risco de vida e o contrahentes não puderem
obter a presença da autoridade competente para presidir
o acto ,do casamento nem a de algum dos seus substitutos, po
derão celebral·o em presença de seis t stellll1nhas, maiores
de 18 annos, que não sejão parentes em gráo prohibido do en-
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fermo, ou que nào o sejão mais delle do que do outro
contrahente.

D. I 1 cito art. 37.

Art. 1423. - Essas testemunhas, dentro de 48 horas
depois do acto, deverão ir apresentar-se á autoridade judi
ciaria mais proxima para pedir-lhe que faça tomar por ter
mo as suas declarações.

§ r. Sstas declarações devem affirmar :
r. que as testemunhas forão convocadas da parte do

enfermo;
2. que este parecia em perigo de vida, mas em seu

juizo;
3. que tinha filho do outro contrahente, ou vivia con..

cubinado com elle, ou que o homem havia raptado, ou
deflorado a mulher;

4. que na presença delles repetirão os dous as fórmulas
do casamento cada qual por sua vez.

s. 2. uloa<io o pedido e tomados os depoimentos, o juiz
procederá ás diligencias necessarias para verificar si os
contrahentes podião ter-se habilitado nos termos do art.
1400 para casar-se na fórma ordinaria, om indo os interes
sados pro e contra, que lhe requererem, dentro de IS dias'.

§ 3. Terminadas as diligencias e verificada a idoneidade
do contrahentes para casar-se um com o outro, assim o deci
dirá a autoridade competente, com recurso voluntario.

, 4. Si da decisão não tiver sido interposto recurso, ou
logo que ella passe em julgado, apezar dos recursos que
lhe forem oppostos, o juiz mandará registrar a sua deci
sào no livro do registro dos casamentos.

s. ~. Este registro fará retrotrah.ir os effeitos do casamento,
em relação ao estado dos conjuges á data da celebração,
e em relação aos filhos communs á data do nascimento, si
nascerem viaveis. .

§ 6. Serão dispensadas as formalidades dos §§ I a 4, si o
enfermo c nvalescer e puder ratificar o casamento em pre
sença do juiz e do official do registro civil.

D. 181 cil. arts. 36 a 43.
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SECÇAO VI.

Do casamento de brazileiros no estrangeiro e de

estrangeiros no Brazil.

Art. 1424. - O asamento de brazileiros no estrangeiro
deve ser feito de accordo com as disposições seguintes:

§ r. Si ambos ou um só dos contrahentes é brazileiro, o
casamento póde ser feito na [órma usada no paiz onde fór
celebrado.

§ 2. Si ambos os contrahentes forem brazileiros, podem
tambem· casar-se na fórma da lei nacional, perante o agente
diplomatico ou consular do BraziJ.

§ 3. Os casamentos de que trata O paragrapho antece
dente estão sujeitos ás formalidades e aos impedimentos
previstos na lei brazileira os quaes serão devolvidos ao conhe
cimento dOI poder judiciaria. do Brazil, e só depois de sol
vidos por elle se considerarão levantados onde farão op·
postos.

§ 4. Os mesmos casamentos devem ser registrados no
Brazil, á vista dos documentos de que trata o art. 1400,

tres mezes depois de celebrados, ou um mez depois que
os conjuges ou, ao menos, um delles voltar ao paiz.

\

D. 181 cito art. 47. - A. J. de 14 jan. 18gg (D. O. 18 jan).

Art. 1425. - As disposições relatIvas ás causas de impe
dimento e ás formalidades preliminares são applicaveis aos
casamentos de estrangeiros celebrados no Brazil, respeitadas
as condições de capacidade segund sua lei nacional.

A. J. 13 set. 18go. - Nota elo Min. das Relo Ext. á LegaçãO
Allemã em II out. 18go. - ota á Legação Britannica em II set.
18go. - D. 181 cito art. 48.

Art. 1426. - Os casamentos celebrados no Brazil pelos
agentes diplomaticos e consulares estrangeiros não produ
zirão effeitos civis, salvo o disposto em tratado, ajuste ou
convenção internacional.
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ReI. Min. Rel. Ext. 1895, pg-s. 109 e sego - D. 855 de'I8SI. - A.
J. 13 set. 1890. - ota á Legação BritauJ1ica em II set. 1890. 
R. C. '. E. 17 dez. 1881 (Parecer 18jul. 1881). - A. Imp. (add.)
6 de r882. - A. J. 3 set. I 98 (D. O. de 6 set.). - Vide art.
14 Conv. ous., D. 86r6 de 1882 e art. IS do D. 7459 de r879.

SECÇAO VII.

Da prova do casamento.

Art. 1427. - O casamento, contrahido no Brazil depois de
31 de Dezembro de 1888 e até 24 de Maio de 1890, prova-se
pelos assentos do registro civil.

§ 1. O casam nto das pessoas catholicas occorrido no
Brazil antes de I de Janeirci de 1889 prova-se pelas certi
dões extrabidas dos livros ecclesiasticos e o das acatho
licas pelos assentos do registro regulado pelo decreto n. 3069
de 17 ele Abril de 1863.

. 2. O casamento celebrado depois de 23 de Maio de 1890
pro\'a-s pelo acto lançado no registro.

§ 3. Ta falta de prova pelos livros parochiaes, é admis
sivel qualquer outra especie de prova, podendo o interessado
usar do meio indicado no art. 7 U nico.

§ 4. Provada a perda do registro civil, é igualmente ado
missivel qualquer outra eSflecie de pro!va.

D. 9886 de.'! 1881), arts. 69 e sego - D. 10044 de 1888. - L. 13
jul. 1832. - L. 18 de 1838. - D. 3069 de r863, arts. r9, 35 e sego
- D. I r cito arts. 49 e 50.

Art. 1428. -' Ninguem pÓ'de, porém, contestar o casa
mento de pessoas fãlIecidas na posse desse estado, em
prejuizo dos filhos las mesmas pessoas, salvo provando,
por certidão extrahida do registro civil ou dos livros pa
rochiaes, que alguma dellas era casada com outra pessoa.

D. 181 cito art. Sr.

Art. 1429. - O casamento contrahido em paiz estrangeiro
poderá provar-se por qualquer dos meios legaes, admittidos
no mesmo paiz, salvo o ca o do § 2 do art. 1424, no qU?.1
a prova deverá ser feita na fórma do § 4 do mesmo artigo.
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D. 181 cito art. 52.

Art. 1430. - Quando fàr contestada a existencia do ca
samento, e forem contradictorias e equivalentes as provas
exbibidas de parte a parte, a duvida será resolvida em favor
do mesmo casamento, si os conjuges questionados tiverem
vivido, ou viverem na posse desse estado.

D. 18J cito art. 53.

Art. 1431. - Quando houver indicias de que, por culpa
ou fraude do official, o acto do casamento deixou de ser
inscripto no livro do registro, os conjuges roderão proval

pelos meios subsidiarias admittidos para supprir a falta
do registro dos actos do estado civil.

D. 181 cito art. 54,

Art: 1432. - Quando a prova da celebração legal de
um casamento resultar de um processo judicial, a inscri
pção do j~lgado no resp'ectivo regis ro produzirá, quer a
respeito dos conjuges, quer dos filhos· todos os effeitos civis,
desde a data da celebraçã.o do mesmo casamento.

D. J8J cito art. 55.

ECÇAü VIII.

Dos" effeitos geraes do casamento.

Art. 1433. - São effeitos do casamento:
§ r. Constituir familia legitima e legitimar os filhos ante

riormente havidos de um dos contrahentes com o Ol'trO,

salvo si um destes ao tempo do nascimento ou da con
cepção dos mesmas filhos, estiver casado com outra pessoa.

2. Investir o marido da representação legal da familia
e da administração elos bens communs, e daquelles que,
por contracto ante-nupcial, devão ser administrados por elle.

§ 3. Investir o marido do direito de fixar o domicilio da
familia, de au torisar a profissão da mulher e dirigir a edu
cação dos filhos.

§ 4. Conferir á mulher o direito de usar do nome da fa
milia do marido e gozar das suas honras e direitos, que
se possão communicar a ella.
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§ 5. Obrigar o marido a sustentar e defender a mulher
e os filhos.

§ 6. Determinar os direitos e deveres reciprocos, entre o
marido e a mulher e entl'e elles e os filhos.

D. )8r ci t. art. 56. - A. J. 14 de r8~o.

Art. 1434. - Dissolvido O casamento pela morte de um
dos conjuges, ao sobrevivente garante a lei a successão
elo premorto nos casos e na fórma 'por ella determinados.

Ord. 4· 94'

SECÇ O IX.

Do casamento nullo e do annullaveJ.

Art. 1435. - E' nullo e não produz effeito em relação
aos contrahentes, nem em relação aos filhos, o casamento
feito com infracção de qualquer dos §§ r a 4 do art. r399.

§ r. A declaração dessa nullidade póde ser pedida por
qualquer pes oa, que tenha interesse neDa, ou ea.;-officio pelo
orgão do ministerio publico.

§ 2. A nullidaue do casamento não póde ser pedida ex
officio, depois da morte de um dos conjuges.

D. 18r cito arts. 61, 62 e 74.

Art. 1436. - E' annullavel O casamento contrahido com
infracção de qualquer dos §§ 5 e 6 do art. r399 e dos
arts. 1395 e r396.

D. I r it. art. 63.

Art. 1437. - A annullação do casamento, por coacção de
um dos conjuges, só póde ser pedida pelo coacto dentro
dos seis mezes seguinte á data em que tiver cessado o
seu estado de coacção.

D. r I cito art. 6+.

Art. 1438. - A annullação do casamento, feito por pes
oa incapaz de consentir, s' póde ser promovida por ella

mesma, quando se t rnar apaz, ou p r seus representan
tes legae nos eIs m zes seguintes ao casamento, u pelos



seus herdeiros dentro de igual prazo, depois de sua morte,
si esta se verificar, continuando a incapacidade.

§ Unico. Si a pessoa incapaz tornar-se capaz do ca a·
menta e ratifical-o antes delle ter sido annullado, a sua
r~tificação retrotrahirá á data do l11.esmo casamento.

D. 18r cito arts. 65 e 66. .

Art. 1439. - A annullação do casamento feito com in
fracção do art. 1396 só póde ser pedida pelas pessoas que
tinhão o direito de consentir e não assistirão ao acto,
dentro uos tres mezes seguintes á data em que tiverem
conhecimento do casamento.

D. 18r cito art. 67.

Art. 1440. - A annullação do casamento da menor de 14
annos ou do menor de 16 annos só póde ser pedida pelo
proprio conjuge menor até seis mezes depois de attingir
áquella idade, ou pelos seus representantes legaes, ou pelas
pessoas mencionadas no art. 1412, observada a ordem em
que o são, até seis mezes depois do casamento.

§ Unico. Si a annullação do casamento fàr pedida por ter
ceiro, fica salvo aos conjuges ratifical-o quando attingirem
a idade exigida no art. 1395 perante o juiz e o official do re·
gistro civil, e a ratificação terá eEfeito retroactivo, salva a
disposição do art. 1487.

D. 181 cito arts. 68 e 6g.

Art. 1441. - Tambem será annullavel o casamento quan
do um dos conjuges houver consentido nelte por erro es
sencial, em que estivesse a respeito da pessoa do outro.

§ r. Considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro
conJuge

I. a ignorancia do seu estado ;
2. a ignorancia' de crime inafiançavel e não prescripto,

commettido por elle antes do casamento;
3. a ignorancia de defeito physico irremediavel e anterior

como a impotencia e qualquer molestia incuravel ou trans
missi vel por contagio ou herança.

§ 2. A annullação do casamento só póde ser pedida pe
lo outro conjuge dentro de dous annos, contados da sua data.

- D. r8r ciL arts. 7~, 72' e 73,
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Art. 1442. - A annullação do casamento não obsta a le
gitimidade do filho concebido na constancia deile.

D. 181 cito art. 70.

Art. 1443. - Quando o casamento nuilo ou annullavel ti
ver sido contrahido de boa fé, produzirá os seus effeitos
civis, quer em relação aos conjuges, quer em relação aos
filhos, ainda que estes fossem havidos antes do mesmo ca
samento. Todavia, si só um dos conjuges o tiver contrahi
do de boa fé, o casamento só produzirá effeito em favor
clelle e dos filhos.

§ r. Quancio o casamento fôr declarado nuUo por culpa
de um dos conjuges, este perderá todas as vantagens havi
das lo outro e ficará, não obstante, obrigado a cumprir as
promessas que lhe houver feito no respectivo contracto an
te-nupcial.

§ 2. Declarado nullo ou <lnnullado o casamento sem cul
pa de algum dos contrahentes, e havendo filhos communs,
a mãe terá o direito á posse das filhas, emquanto forem
menores, e á dos filhos até completarem a idade de 6 annos.

~ 3. Si, porém. ti er havido culpa de um dos contrahen
tes, só ao outro competirá a posse dos filhos) salvo si o
culpado fôr a mãe, que ainda neste caso, poderá conserval
os comsigo até a idade de 3 annos, sem distincção de sexo.

§ 4. Fica sempre salvo aos pais concordarem particular
mente sobre a posse dos filhos, como lhes parecer melhor,
em beneficio destes.

D. 181 cito arts. 75, 79, 95, 96 e 98.

Art. 1444. - A declaração da nullidade do casamento
será pedida por acção summaria.

§ r. As causas de nullidade ou annullação de casamento.
movidas entre os conjuges, serão precedidas de uma petição
do autor, documentada quanto baste para justificar a sepa
ração dos conjuges. que o juiz concederá com a passiveI
brevidade.

§ 2. Concedida a separação, a mulher poderá pedir os
alimentos plrovisionaes, que lhe serão arbitrados, na fórma
do direito civil.

D. 181 cito arts. 76, 77 e 78.

Art. 1445. - A sentença que decidir a nullidade ou a
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annullação do casamenlo será averbada na casa das obser
vações do respectivo registro civil pelo official deste ou
pelo secretario da Municipalidade, conforme as hypotheses
do art. 24 do decreto n. 9886 de 7 de Março de 1888.

§ I. Tratando-~e de casamento celebrado antes da instal
lação do registr civil, a certidão do casamento será regis
trada no livro de termos dos casamentos civis, sendo de·
pois averbada na casa das observações a sentença.

§ 2. A averbaçãb se fará do seguinte modo: (( Declarado
nullo (ou annullado) por sentença de de do juiz
de (Escrivão F. l, confirmada por accordão de
do Tribunal de Appellação n. (Escrivão ·F. l.

. 3. Antes de averbadas DO registro civil, as referidas
sentenças não produzirão effeito contra terceiros.

D. 181 cito arts. 116 a lI8. - A. J. 80 de 5 set. 1891.

SECÇ- O X.

Da dissolução do casamento e do divorcio.

Art. '1446. - O casamento válido só se dissolve pela
m<;>rte de um dos conjuges, e neste caso proceder-se-ha a
respeito dos filhos e dos béns do casal na conformidade
do dir~ito civil.

§ Unico. Todavia, si o conjuge fallecido fôr o marido e
a mulher não fõr binuba, esta lhe succederá nos seus di·
reitos sobre a pessoa e bens dos filhos menores, em
quanto' se conservar viuva. Si, porém, fôr binuba ou estiver
separada do marido por culpa sua, não será admittida a
administrar os bens delles, nem como tutora ou curadora.

D. 18r cito arts. 93 e 94,

Art. 1447. - O divorcio nào dissolve o yinculo conjugal,
mas autorisa a separação indefinida dos corpos e faz ces
sar o regimen dos bens, como si o casamento fosse dissol
vido.

D. ~81 cito art. 88.

Art. 1448. - A acção de divorcio só compete aos con
juges e extingue-se pela morte de qualquer deli s.
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§ Unico. Si o conjuge a quem competir a acção fôr in
capaz de exerceI-a, poderá ser representado por qualquer
dos seus ascendentes, descendentes ou irmãos, e, na falta
delles, pelos parentes mais pro;ximos, observada a ordem
em que são mencionados neste paragrapho.

D. 181 cito arts. 80 e 81.

Art. 1449. - O pedido de divorcio só póde fundar-se
em algu m dos seguintes moti vos:

1. adulterio ;
2. sevicia, ou injuria grave;
3. abandono voluntario do domicilio conjugal e prolon

gado por dous al1l10S continuas;
4. mutuo consentimento dos conjuges, si forem casados

a mais de dous annos.
§ r. O adulterio deixará de ser motivo para o divorcio,
a) si o réo fôr a mulher e tiver sido violentada pelo

adultero;
b) si o autor bom'ex concorrido para que a r~o o com

mettesse;
c) quando tiver sobrevindo perdão da parte do autor.
§ 2. Presume-se perdoado o adulterio quando o conjuge

innocente, depois de ter conhecimento delle, houver coha
bitado com o culpado.

D. I8r cito arls. 82 a 84'

Art. 1450. - Para obter o divorcio por mutuo con
sentimento deverão os conjuges apresentar-se pessoalmente
ao juiz, levando a sua petição escripta por um e assignada
por ambos, ou a seu rogo, si não souberem escrever, e
instruida com os seguintes documentos :

I. a certidão do casamento ;
2. a declaração le todos os seus bens e a partilha que

houverem conconlado fazer delles ;
3. a declaração do accordo que houverem tomado sobre

a posse dos filhos menores, si os tiverem ;
4. a declaração Ja contribuição, com que cada um del

les concorrerá para a criação e educação dos mesmos fi
lhos, ou da pensão alimenticia do marido á mulher, si esta
nào ficar com bens sufficientes para manter-se;

5. traslado da nota do contracto ante-nupcial, si tiver
havido.
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r. Recebidos os documentos referidos e ouvidos sepa·
radamente os dous conjuges sobre o motivo do divorcio
pelo juiz, este fixar-Ihes-ha um pra2<o nunca menor de quinze
dias nem maior de trinta para voltarem a ratificar, ou re·
tractar o seu pedido.'

§ 2. Si, findo este prazo, voltarem ambos a ratificar o
pedido, o juiz, depois de fazer autoar a petição com todos
os documentos, julgará por sentença o accordo, no prazo
de duas audienciar" e appellará ex-ojjicio. Si ambos os con·
juges retractarem o pedido, o juiz· restituir·lhes-ha todas
as peças recebidas, e si sómente um delles retractar-se, d

este entregará as mesmas peças, na presença do outro.

D. 181 c.L m:ts. 85 a 87.

Art. 1451. - A sentença de divorcio litigioso mandará
entregar os filhos communs e menores ao conjuge innocente
e fixará a quota com que o culpado deverá concorrer para
educação delles, assim como a contribuição do marido para
sustentação da mulher, si esta fôr innocente e pobre.

§ Unico. Fica sempre salvo aos pais concordarem parti
cularmente sobre a posse dos filhos, como lhes parecer
melhor, em beneficio destes, e em todo o ~aso á mãe o
direito de conservaI-os comsigo até a idade de tres almas,
sem distincçãà de sexo.

D. 181 cito arts. 90, 96, 97 e 98.

Art. 1452. - O divorcio dos conjuges, que tiverem filhos
communs, não annulla o dote, que continuará sujeito aos
onus do casamento, mas passará a ser administrado pela
mulher, si ella fôr o conjuge inDocente. Si o divorcio fàr
p'romovido por mutuo onsentimento, a administração elo
dote será regulada na conformidade das declarações do
art. 1450.

D. 181 cil. art. 91.

Apt. 1453. - Si a mulher condel11nada na acção de di·
vorcio continuar a usar do nome Jo marido, poderá ser
accusada por este como incursa nas penas do art. 3'79 §
-qnico do Codigo Penal.

D. 181 cil. art. 92.

Art. 1454. - A's sentenças ele divorcio são applic:aveis
112l1tat1's Jlllltaud-is as disposições do art. 1445.
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D. 181 ci!. arts. II6 a lI8. - .\. J. 80 de 1891.

Art. 1455. - A's causas de divorcio são applicaveis as
disposições dos~" I e 2 do art. 1444.

D. 18r cito ar(s. 77 e 78.

Art. 1456. - Os conjuges divorciados podem reconciliar
se em qualquer tempo, mas não· restabelecer o regimen dos
bens, que, uma vez partilhados, serão administrados e ali
enados sem dependencia de autorisação do marido ou ou
torga da mulher.

D. 181 cito art. 89.

SECÇ O XI.

Disposições penaes.

Art. 1457. - O pai ou a mãe que se casar com infracção
do § 7 do art. 1399 perderá, em proveito dos filhos, duas
terças partes dos bens que lhe de\'erião caber no inven
tario do casal, si o tivesse feito antes do seguinte casa
mento, e o direito á admini traçào e ao usufructo dos bens
dos mesmos filhos.

D. 181 eit. al"t. 99.

Art. 1458. - A mulher, qu se casar com infratção
do § 8 do art. 1399 não poderá fazer testamento, hem com
municar com o marido mais de uma ter ã. parte de ~eus

bens presentes e futuro. I'-t',,- .. awá: Jú-, '", &- • I {,. ~JiS:}(f)
D. 18,1 it. art. IDO.

Art. 1459. - O tutor ou o curador, culpado de infrac
ção do § 9 do citado art. 1399 será obrigado 'a qat" ao
conjuge do pupillo ou curatelado quanto baste para igualar
os bens daquelle aos deste.

D. 18r cito al"t. 101.

Art. 1460. - Na mesma pena do artigo antecedente in
correrá o juiz ou o escriYão culpado da infracçao do §
lo do mesmo art. 1399 e bem assim na de perder o cargo
com inhabilitaçào para exerc r oulro durante dez annos.
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D. 181 cito art. 102.

Art. 1461. - A lei presume culpado o tutor ou curador,
o juiz e o escrivão, nos casos dos §§ 9 e 10 do art. 1399.

D. 181 cito art. 103.

Art. 1462. - O official do registro civil, que publicar
proclamas sem autorisação de ambos os contrahentes, ou
dér a certidão do art. 1401 § I, sem lhe terem sido apre
sentados os documentos exigidos pelo art. 1400, ou pen
dendo impedimento, ainda não julgado improcedente, ou
deixar de declarar os impedimentos, que lhe forem apre
sentados, ou que lhe constarem com certeza e puderem ser
oppostos por elle ex-oflicio, ficará sujeito á multa de 20

a 200$ para a respectiva Municipalidade.

D. 181 cit art. 104,

Art. 1463. - Na mesma multa incorrerá o juiz que as
sistir ao casamento antes de levantados os im ped{mentos
oppostos contra algum do contrahentes ou deixar de recebel
os, quando opportullamente offerecidos, no termos do art.
1410 § unico ou de oppôl-os, quando lhe constarem, ou de
verem ser oppostos ex·oificio, ou recusar-se a assistir ao
casamento sem motivo justificado.

D. 181 cito art. 105.

Art. 1464. - Si o casamento fôr declarado nullo ou
annullado, ou deixar de effectuar-se por culpa do juiz ou
do official do registro civil, o culpado perderá o seu lugar
e ficará inhibido de exercer qualquer outro cargo publico,
aluda mesmo gratuito, durante dez annos.

D. 181 cito ali. 106.

Art. 1465. - As penas desta secção serão applicadas
sem prejuízo das do Codígo Penal e do regulamento do Re
gistro ,Civil.

D. 181 cito art. 107. - D. 9886 de 1888.
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SECÇ \0 XII.

Disposições diversas.

Art. 1466. - Nas causas de divorcio, sendo incapaz o
autor, será sempre ouvido o ministerio publico e nas de an
nulIação de casamento o juiz nomeará um curador especial
para defender a validade do acto até a appellação inclusive.

D. 181 cito arts. r14 e 1I5.

Art. 1467. - Os impedimentos a que se refere o art.
1424 § 3 serão decididos pelo juiz do domicilio do impe
dido antes de ter sahido do Brazil e, si houver sahido a
mais de dous annos ou não tiver deixado domicilio notorio,
pelo juiz competente' da Capital Federal ou do Estado de
sua uitima residencia, conforme o caso.

D. 181 cito art. II r. - ex D 8ol8 de r 90, art. 365

Art. 1468. - A presidencia do acto, o conhecimento dos
impedimentos e a designação do oflicial registro civil se
regularão nos Estados pelas leis respectivas.

C. Rep. arts. 34 n. 23 e 65 n. 2.

CAPITULO III.

Dos conjuges e do poder marital.

Art. 1469. - São deveres dos conJuges
a) fidelidade reciproca;
b) vida em commum no domicilio conjugal;
c) mutua assistencia.

D. 18r eit. art. 82 § I e 3. - Cad. Peno art. 279, - Ord. 4, 94.
- Ord. 4. 95, pr. - Ord. 4, 103, I.

Art. 1470. - O nlarido tem a representação legal da fa
milia e administra os bens communs do casal e aquelles
que pelo contracto ante·nupcial incidão sob sua adminis
tração.



D. 181 it. ali. 56 ti 2.

Art. 1471. - Exercendo sobre a mulher o poder marital,
cabe ao marido

a) transmittir-Ihe seu nome de familia;
b) fixar o domicilio conjugal;
c) autorisar sua profissão ;
d) representaI-a em juizo c nos actos extrajudiciae J quan

do não é l1ecessaria a interv nção pessoal della.
. § Unico. autorisação para exercer uma profissão im-

porta a de fazer contractos, contrahir obrigações que tive
rem connexão com ella e estar em juizo.

D. 181 cito arts. 56 ~§ 3 e 4, e 82 ~ 2. - Cod. Peno art. 4°7 ~ 1.

~ Orel. 3, 47, pr. - Orel. 4, 48. - ex Coel. Com. art. I n. IV,
e arts. 27 e 29·

Art. 1472. - A' mulher assiste o direito de ser alimen
tada pelo marido, trouxesse ella ou não bens para o casal,
subsistindo a obrigação no caso de clivor io por mutuo
consentimento e tambem no litigioso, si fõr innocente e
pobre.

D. 181 .cit. arts. 56 § 5, 78 e 85 4.

Art. 1473. - Qua:lquer que seja o regimel1 dos bens o
marido sem o consentimento da mulher ou esta s.em o do
marido não póde alienar bens immoveis, allodiaes ou em
phyteuticos, nem direitos que tenhãei a mesma natureza.

S r. Nãu basta o GonseIltimento tacito. O expresso só
mente poderá ser prcvado, quanto ao da mulher, por ins
trumento publico, e póde ser posterior. ao acto.

§ 2. No caso de recusa não cabe supprimento jutlicial si
não quando os bens são propnos elo conjuge a quem é
recusado oco: entimento.

§ 3. E' exigido ainda que o casamento não esteja con·
summado.

Ord. 4. 48, pr 3, 9· - Ord. 3, 47, pr. 5. - L. 79 ele 1892, arl. I.

- Ord. 3, 63, 4' - L. 22 set. 1828. - D. 169 A de 1890, arl. 2 S', 4'

- T. de Fr. C. arts. IIg a 121.

Art. 1474. - Sendo menor a mulher, o consentimento ca
rece de confirmação judicial.

§ I. ão podendo o marido dar consentimento por ser
menor' ele I8 annos ou não haver completado 20, deverá
ser obrida licença judicial.
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§ 2. Tendo o marido mais de 20 annos, emquanto não
completa 2 I, seu consentimento deyerá ser judicialmente
confirmado.

3. O 011sentimento dado, supprido ou confirmado é
restricto ao objecto que o determinou.

§ 4. Os effeitos do consentimento, quanto á responsabili
dade do marido, varião segundo o regimen dos bens no
casamento.

Ord. 1, 88, 27, 28. - ex Cod. Com. art. 27. - L. 22 set. 1828,
art. 2 § 4. - D. 1+3 de 18+2, art. 5 13 2. - D. 2579 de 1897,
art. 17.

Art. 1475. - Salvo d~sposição em contrario de pacto ante
nupcial, a mulher não poderá sem autorisação expressa ou
tacita do marido

a) alienar por qualquer titulo bens moveis;
b) fazer doações, remittir dividas, fazer e desfazer con

tractos.
ex D. 181 de 1890, art. 56 s 2.

Art. 1476. - A mulher que tiver direito a pensão, meio
soldo ou monte-pio póde receber o que por tal lhe fôr devido
directamente por si independentemente de procuração ou
outorga do marido, podendo igualmente para esse fim pro
mover sua habilitação.

D. +98 de 189 . - A. F. 6+ de 1884-' - Ord. +. 95, I. 2.

Art. 1477. - mulher casada, sob qualquer regimen.
póde livr mente instituir e retirar depositos em seu nome
feitos nas caixas economicas federaes, salvo intervindo op
posição do marido.

D. Ç/738 de 1887, art. 5.

Art. 1478. - As apolices da divida publica federal, ins
criptas em nome da mulher, que o marido não transferiu
para o seu, como cabeça do ca ai e não tiverem a clau
sula de dote ou usufructo, serão consideradas, salvo prova
em contrario, bens paraphernaes e só poderão ser por elle
alienadas si produzir autorisação da mulher authenticada
por tabellião, si ella fàr maior, Oll autorisação judicial, sen
do menor de 21 annos.

D. 9370 de 1885, arts. 7.

Art. 1479. - A transferel1cia de apolices da divida pu
blica fed ral para o nome do marido far-se-ha
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a) sendo a mulher maior. por proposta de ambos os con
juges, exhibido o traslado da escriptura ante-nupcial;

b) sendo menor, por autorisação do JUIZ competente,
quando não estivesse sob o patrio poder. ou por attestação
dos pais de haver sido effectuado o casamento com pes
soa sui j1f.1'is e maior sob o regiOlen da communhão, ex
hibinclo-se a respectiva certidão do casamento.

§ Unico. A' margem do novo assentamento se notará a
clausula ou declaração que existir no primitivo.

D. 370 cito arts. 65 e 48.

Art. 1480. - A mulher casada de maior idade poderá
liv1"emente alienar as apolices paraphernaes, si no pacto
ante-nupcial reservou-se tal direito.

D. 9370 cito art. 68.

Art. 1481. - O marido receberá os juros das apolices
sem procuração da mulher, quando não forem clotaes, pa
raphernaes ou de usufructo.

D. g370 cito art. 88.

Art. 1482. - Sem procuração do marido á mulher ou
desta por instrumento publico ao marido, nenhum dos con
juges póde litigar sobre bens immoveis, allodiaes ou emphy
teuticos, nem sobre dirpitos que tenhão a mesma nature
za. qualquer que seja o regimen dos bens no casamento,
sob pena de nullidade do processo.

§ 1. A recusa será suppricla judicialmente.

Ord. 3, 47, pr. 5. - Orei. 3,63, r, 4. - Ord. I, 79 22. - L. 22set.
1828. - L. 79 de 18g2, art. 1. - D. 3084 de 1898, P. III, arts.
6 e 7. - T. de FI'. C. arts. 144 a 146.

~ 2. Para divisão e demarcação judiciaes de terras do
dominio privado não é necessaria a intervenção ou citação
da mulher casada.

D. 720 de 18go, art. 13.

Art 1483. - Sem autoridade e procuração do marido
não poderá a mulher estar em j,uizo.

Ord. 4, 66. - D. 737 ele 1850, art. 672 § 1. - D. 3084 de r898,
P. III, arts. 3 e 5.

§ L Poderá ser :mpprido judicialmente o consentimento
do marido
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a) para alienar os bens immoveis incommunicaveis per
tencentes a ella ;

b) para promover acções e diligencias tendentes a con
servar, defender e reivindicar bens do casal, quando o ma
rido deixa de fazeI-o e não con ente que ella o faça;

c) para propôr a acção de reivindicação de immoveis
alienados sem sua outorga;

d) para reivindicar o dote ou os bens particulares, il1e
galmente alienados ou penhorados ou arrecadados por
occasião da fallencia do marido ou de algum meio pre
ventivo da fallencia;

e) para requerer a inscripção da hypotheca legal sobre
os bens do marido, si este não o fizer oito dias depois de
cODstituida a hypotheca.

Ord. 4. 46, pr. - Ore::' 3. 47. 5 'in f. - Ord. 4, 48, 2. - L. 22

sct. 1828. - D. 917 de 1890. arts. 18 e 68. - D. 370 de 1890,
art. 172. - D. 169 A arl. 9 9.

2. Sem necessidade de autorisação quer no marido
quer de autoridade judicial poderá a mulher

a) contrahir dividas para alimentar-se a si e aos fiU10S,
dispôr dos bens moveis que forem de vender, fazer compras
de manifesta utilidade ao casal e praticar em geral todos
os actos de administração, estando o marido em 'lugar re
moto e não sabido;

b) praticar esses mesmos actos sendo curadora do marido;
c) alienar e administrar os bens sobre os quaes no

pacto ante-nupcial se reservou esse direito;
d) dispôr livremente. e como si não fôra casada, dos

bens que houver reiyindicado por terem sido dados ou
alienados pelo marido á concubina ou a alguma mulher com
que elle tenha tido affeição carnal;

e) estar. em juizo
r. sendo curadora do marido;
2. ara accionar o ro rio marido'
3. para reivindicar os bens dados ou alienados pel~ ma

rido á concubina ou á qualquer oulra mulher c.om quem
tenha elle tido affeição carnal;

4. para propôr as acções que não admittem demora e
praticar actos conservatorios de direitos, estando o marido
ausente.

Ord. I, 90. - Ord. I, 62, 38. - Ord. 4, 103, I, 2. 3. - Ord.



4, 46, pr. - rel. 4, 66. - D 181 ele IR90, arls 77 e So. 
D. :q33 de 1859, arl. 1 n. 2.

Art. 1484. - a constancia do casamento nào tem lugar
entre marido e mulher a acçào criminal de furto.

Cód. Peno arl. 335.

{

Art. 1485. - Perde o poder marital, como consequencia
de condemnação criminal, J marido que excita, favorece
ou facilita a prostituiçào da mulher.

Cad. Peno arl. '1.77. .

CAPITULO IV.

Do regimen dos bens no casamento.

SECÇÃO r.

Disposições geraes.

Ar 1486. - a falta de contracto ante-nupcial os bens
dos conjuges são presumidos commun"s, desde o dia seguinte
ao do casamento, salvo si provar-se que o matrimonio nào
foi consummado entre elles.

'. Unico. Esta prova nào será admissivel quando tiverem
filhos anteriores ao casaUlento, ou ~ rem concubinados antes
delle ou este houver sido precedido de rapto.

D. ISI de rS90, art. 57. - Ord. 4, 46, pr. - Ord. 4 47·
Ord. 4, 4S. - Aresto da Casa de Supplicação d\l 23 jarr. 1742.

Art. 1487. - O regimen de não communhão de bens e
o datal resultão ou de pacto ante-nupcial ou de disposiçãO
expressa da lei.

§ I. Resultão da lei
a) si a mulher é menor' de 14 annos ou malOr de 50;
b) si o marido é menor de 16 annos ou maior de 60;
c) si os conjuges são parentes dentro do 30 gráo civil

ou do .AO duplicado;
d) si o casamento é contrahido com infracção do 9
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ou do ~ Ia do art. 1399, ainda que neste caso preceda
licença do superior competente.

~ 2. Em cada U111 dos casos do paragrapho antecedente
todos os bens da mulher presentes e futuros, serão consi
derados dotaes e assim garantidos na {órma de direito.

D. 181 de r890, arts. 3r,58 e 59· - Ord. 4, 47. - Ord. +, 96,:14
ill f. - D. 1~ A de r890, art. 3.·~ 1 e 9.

Art. 1488. - E' li ito aos contrahente modificar ou
combinar entre' Sl diversos regimens de modo a formar
uma Dava especie. Os bens regular-se-hão pelo>.. principias
do regimen 't que respectivamente pertencerem.

Ord. +, 95, 3.

§ Unico. Posto que sejaO em regra nullos os pactos suc
cessarias para succeder ou não succeder, nos corlb-actos
ante-nupciaes é licito estabelecer a successão reciproca dos
esposos e fazer outras quaesquer promessas licitas.

Ord. 4, 46, pL - Ord. 4. 70, 3, +. -. L. 22 set. r828, al't. 7· 
L. r7 ag. r761 5'. 8. (C. Rep. art. 72 § 2). - D. r8r cito art. 79. - T.
de FI. C. art 35+ (nota).

Art. 1489. - No contracto ante-nupcial qualquer dos con
trahentes póde fazer ao outro doação, que ficará sujeita ao
direito commum, carecendo, porém, de insinuação para va
ler contra terceiros.

L. r836 de 1870, art. rS. - L. 2348 de r 73, art. II s II n. 5. 
ex Ord. +, 65 r, 2. - Ord. +. 97, 3. - D. 9r7 de 1890, art. 68j), V.

R r. E' nulla a doação feita ao futuro marido pela mu
lher viuva ou separada por nullidade ou annullação do ca
samento, qu vier a casar sem que hajão decorrido Ia mezes,
contado da v'iuvez, ou da separação judicial dos corpos,
não tendo tido depois <i.esta ou daquella algum filho, si
a doação exceder da terça de seus bens presentes ou fu
tUros.

D. r81 de 1890, art. 7 § 10 e art. 100.

2. As doações entre pessoas que se tornarem marido
e mulher resolvem-se pelo facto do casamento sob o regi
men da commuuhão de bens e si o contrario não {õr estio
pulado em pacto ante-nupcial.

Ord. '!-, 65, r. - T. de Fr. C. art. r37'



Apt. 1490. - Nenhllllla escriptura ante-nupcial. d pacto
datal ou exclusivo Ja communhão ele todos ou alguns dos
bens, será lavrada e as ignada, sol> pena de nullidade, sem
que della constem os bens constitutivos do dote, os ex
cluidos da communhão e o valor em que são estimados.

D. 370 de 1890, art. 173 § ltll.

Apt. 1491. - Para valerem contra terceiros os contra·
ctos ante-nupciaes requerem, além de escriptura publica,

a) expressa exclusão ela ommunhão;
b) estimação;
c) insinuação nos casos em que a lei a eXIge.

D. 169 ele I8go, art 3 s 9. - D. 370 de 1890, art. 132.

Art. 1492. - Si O regimen nào fôr O da communhão ge·
ral de bens ou de sociedade universal, no silencio do con·
tracto prevalecerão os principias que regem a sociedade
particular quanto á commuuicação dos adquiridos na cons·
tancia do casamento.

ex Orel. 4, 44-. -.

tl~~~ ~-"~~ _
/ v/. h> J..o~~ SECÇAO II.
~4-~ '.'

;:::'~ZZq~t::ir=:'Z:C-
~t7~, . __ Do regimen commum.

J.."~h "-~~ .......,,~."'

~-}..,,~ ... - c;~---

.-......~ Art. 1493. - O regimen da communhão é o de sociedade
~universal.

~~t (gI!- "':-- rd. ,~. 46,. pr, - Ord. 4, 95 e 96. - Ord. :' 44, I.

§ r. Commul1lcão-se OS bens emphyteutlcos por afora·
menta perpetuo, já possuido por qualquer dos conjuges
antes do casamento ou adquiridos depois.

Ord. 4, 36, 7. - Ord. 4, 96. 23, 24. - lv. 6 mar. 1669. - T. de
Fr. C. art. II2.

§ 2. Deixarão de communicar-se os adquiridos aJ).tes do
casamento si o aforamento tiver sido concedido a algum
antepassado para elle c pana seus filhos e descendentes.

Ord. 4, 96, 24. - Ord. 4, 95, 1. - T. de Fr. C. arts. I13 e619'
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Apt. 1494. - Não se communicão
a) os aforamentos vitalicios ;
b) o direito em virtude do qual um dos conju ges per

cebe tença, pensão, mercê ou renda semelhante;
c) os bens provenientes de herança, legado ou doação a

que o testador ou doador tenha imposto a clausula de in
communicabilidade ;

d) os bens herdados. ab iulestato pelo pai ou mãe de
filho de anterior casamento, .provindos de herança materna
eu paterna, existindo irmão ou irmã germana do filho fal
lecido.

a). ardo 4, 95, I.

b). D. 498 de I8go. - ardo 4. 95 I, 2. - A. F. 463 de 1857.
c). D. I6g A de 1890, art. 3 ~ 1. - D. 917 d~ 1890. art. 68 j),
III.
d). ardo 4 91, 2.

Apt. 1495. - ão se comIDUlllca com o marido a cousa
doada, vendida, empenhada ou por qualquer outro modo
traspassada por elle á concubina e reivindicada pela mulher
e bem assim o que a mesma concubina, fugindo, levasse
furtado ou roubado.

ardo 4. 66.

Art. 1496. - A mulher viuva ou separada do marido
por nullidade ou annullação do casamento, que casar antes
de dez mezes depois da viuvez ou separação judicial dos
corpos, salvo si depois desta ou daquella e antes do refe
rido prazo tiver algum filho. não conununicará com o ma
rido mais de uma terça parte de seus bens presentes e
futuros.

D. 181 de 1890, art. 7 § lO e ar to 100.

Art. 1497. - ra constancia do casajllento commumcao
se as dividas contrahidas pelo nurido, por este conjuncta
mente com a mulher e por esta nos casos em que a lei o
permitte.

§ Unico. Deixa de prevalecer esta disposição,
a) si a divida resulta de fiança prestada pelo marido

sem outorga da mulher, não o sendo em favor da Fazenda
Federal;

b) si a divida é originada de doação immodica de cousa
moveI sem o consentimento da mulher, e~ceptuados os ca-
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sos de ser feita em lenumeração de serviços ou a titulo de
esmola, que aliás 'não deve ser immensa;

c) si resulta de promessa não cumprida de venda de
bens de raiz;

d) si resulta de actos criminosos ou illicitos, a menos
que a mulher tenha participado da vantagem délles resul
tante.

OreI. 4, 60. - Ord. 4, 64' - Ord. 4, 48. - Ord. 4, 44, 3. - r.
de Fr. C. ar(s. 131, 132 e I1S.

Art 1498. - Não se communicão as dividas anteriores
ao casamento.

§ I. Taes dividas sámente poderão ser pagas, emquanto
durar o casamento, pelos bens que o conjuge devedor trouxe
para o casal e por sua meação nos adquiridos.

§ 2. Si a divida fôr paga na constancia do casamento,
deverá ser opportunamente imputada á meação do conjuge
devedor.

Orel. 4, 95, 4, - Res. Dezembargo do Paço 31 jan. 16 4, 
T. ele Fr. C. arts. Il5 e 116.

§ 3. Cessará a incoll1municabilidade quando a divida ver
ter em beneficio commum dos conjuges.

ex Ord. 4, 48. 4 e 5.

Art. 1499. - Na constancia do casamento a administra
ção dos bens pertence ao marido como cabeça do casal.

D. 181 ele 18go, are. 56 § 2.

§ Unico. A mulher assumlra essa administração
a) sendo curadora do marido ou quando por elle auto·

risada;
b) estando o marido em lugar não sabido.

Ord. 4, 103, 1 a 3. - orel. 1, go, pr. - D. 2+33 ele 18Sg, art.
3. - D. 3271 ele 1899, art. 2 § I.

Art. 1500. - Páde a mulher, com autorisação do marido
ou supprida esta judicialmente, reiVindicar os immoveis do
casal alienados sem o seu expresso consentimento por ins
trumento publico.

Ord. 4, 48, 2. - Ord. 3, 47, 5. - L. 22 set. 1828, art. 2 >: 1.
·T. de Fr. C. art. 125.

§. U nico. O proprio marido ,ou seus h.erdeiros podem' ia-
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tentar a reinvindicação, comtanto que o fação autorisados
pela mulher ou pelos herdeiros desta.

ard.' 4, 48, 3. - T. de Fr. C. art. r27.

Art. 1501. - As doações e transferencias de bens feitas
pelo marido na constancia do casamento á concubina ou
á qualquer outra mulher com quem tivesse affeição carnal,
podem ser anhulladas pela mulher sem dependencia de
autorisação judicial, por seus filhos e outros herdeiros ne
cessanos.

. r. Este direito pre\.alece esteja ou não a mulLer em
companhia do marido e ainda que a doação se disfarce em
venda ou outro contracto.

§ 2. A mulher reivindicará os bens sem por elles pagar
preço algum.

ar'd. 4. 66.

Art. 1502. - Dissolve-se a communhão
a) pela rnorte de um dos conjuges ;
b) pelo divorcio;
c) pela sentença que annulla o casamento,

D. r8r el r8go, arts. g3, 8 , 75 e 79.

Art. 1503. - Dissolvida a sociedade conjugal, proceder
se-ha á partilha, passando os bens, emquanto esta não se
verifica, a constituir um estado de indivisão.

ardo 4 g6, 7, 8. - Alv. 9 novo r754. - D. 2 00 de r89 art. Sr
ns. 3 e 7.

Art. 1504. - inda que os conjuges divorciados se re
conciliem, não se restabelecerá o regimen de communhão;
uma vez partilhados, serão os bens administrados e alienados
sem d pendencia de autorisação do marido ou outorga da
mulher.

D. r8r cito art. 89.

Art. 1505. - A mulher tem hypotheca legal sobre os
immoveis que constitrtãer a meação do marido nos casos ex
pressos em lei, sendo considerada credora reivindicante
quanto aos bens incommunicaveis e pelos que não respon
dem por dividas anterior'es ao casamento.

D. 169 A ele r8go, art. 3 s I n. 3 e § ro. - D. 917 de r8go,
art. 68 j), III e '1\ .



SECÇAO III.

Do regímen de não communhão.

Art. 1506. - Os esposos no pactc :lnte-nupcial podem
excluir a communhão de bens no todo ou ern parte.

OI·d. 4, g5. 3. - Cod. Com. arl. 27. - D. 738 d 1850, nrt.
5 § 2. - D. 16gA d~ 1890, :'Irt. 3 ~ I D. 2. - D.370 de 18go.
art. 3. D. 917 de 18go.•1I t. 17 !:i 2. - D. +51 B de I go,
art. 27.

Art. 1507. - Salvo disposição convencional em contrario,
os bens proprios da mulher serão administrados pelo ma
rido, ainda quando declarado fallido.

On!. 4, 46, pr. - D. 181 de 18go, art. 56 8 2. - D. 917 de
18go art. 17 :s 2 e art. 18 e). - D. g370 de 18 5, arls. 65, 7 e
68. - D. 2304 de r8g6, art. 5.

Art. 1508. - O marido poderá vender á mulher e esta
áquelle bens immoveis matriculados sob o regimen Torrells.

D. 45r B de 18go, art. 27. - D. g55 A de 18go, art. ó5.

Art. 1509. - Dissolvido O casamento, proceder-se-ha á
separação e partilha dos bens, conforme o pacto ante-nu
pcial.

D. 18r de r8go, art. 88.

. Art. 1510. - No caso de morte, a posse do conj ugt :"0

brevivente só tem lugar nos .bens communs e partiveis.

Ord. 4. g5, 1.

Art. 1511. - Competirá ao sobrevivente o direito de re
tenção de bens in_ommunicaveis nos casos expressos em
lei.

Ord. 4, g5, r. - Ord. 4. 36, 2 in r. ~ Ord. 4. 97, 24, - T. ele
FI'. C. arts. II4 e 15+ a 156.

Art. 1512. - A mulher tem hypotheca legal sobre os
immoveis do marido em garantia dos bens excluidos da
communhão.

D. 16g A ele 18go, art. 3 ~ 1 n. 2 e lO.



Art. 1513. - A fiança prestada pelo marido não obríga
os bens que pelo contracto pertencerem á mulher.

Ord. 4, 60. -;- T. de Fr. C. ar!. 133.

SECÇAO IV.

Do regimen datal.

Art. 1514. - O dote é estimado taxatiollis causa ou Zlf1I
ditiollis causa.

D. 917 de 18go. ar!. 18 c) e art. 68 j). 1.

§ Unico. São nuHos os pactos ante-nupciaes de dote ines
timado celebrados depois da publicação do decreto n. 370
de 2 de M aio de 1890.

D. 370 de 18go, art. 173 § uno

Art. 1515. - O dote póde ser constituido
a) pela propria noiva;
b) pelo pai, pela mãe, ou por ambos;
c) pelos avós, ou
d) por terceiro extranho.

Ord. 4, 46 pr. -. Ord. + 47, r. - 0[(1. 4, 10. I r. - Ord. 4
97, I, 3, 4, 20. - D. 370 de 18go, art. 172.

Art. 1516. - Quando o dote é dado pelo pai conjun
ctamente com a mãe, entende-se que cada um delles con
tribue com metade, qualquer que seja o regímen do casa
mento dos dotadores.

Ord. 4 97. pr.

Art. 1517. - Si o dote consiste em immoveis, qualquer
que seja o regímen do casamento do dotador, o consen
timento do outro conjuge é necessario.

Ord. 4, 48.

Art. 1518. - O dote dado por UII1 só dos conjuges su
jeitos ao regímen xclusivo da comm'lnhão sahe dos seus
bens.

Ord. cito



Art. 1519. - A mulher casada poderá consti tuir dote á
filha sem consentimento do marido, si lh'o permittir o pacto
ante-nupcial.

ex Legisl. cito

Art. 1520. - O dote feito pelos avós deverá vir á cal·
lação nos· casos em que a ella estão suj itas a doações
dos ascendentes aos descendentes.

Ord. 4, 97, 21.

Art. 1521. - O dote promettido pejo pai ou pela mãe
existindo outros filhos, não pódc exceder a leg-itima e ter
ça d dotador.

Ord. 4, 97, 3.

Art. 1522. - O dote constituido pelo pai ou pela mãe,
não havendo declaração em contrario, considera-se adian
tamento de legitima, devendo ser completado pela terça no
que exceder a legitima.

Ord. 4 97, 3.

Art. 1523. - O dote constituido por terceiro extranho
está subordinado ao direito commum das doações.

D. 169 A de IS90, art. 3. 9·

Art. 1524. - E' nu11 O dote constituido em fraude de
credores.

D. 917 de 18go, art. 29. -: D. 737 de 1850, arts. 492 § 6 e 494'
- D. 48 de 18g , mis. 246 f) e 247, - D. 3084 de 18g8, P. III,
art. 493.

Art. 1525. - Podem ser dados em dote quaesquer bens,
ainda que hLigiosos.

Ord. 4, 10, II.

Art. 1526. - Celebrado o casamento, o dotador é obri
gado a entregar o dote promettido com os damnos e in
teresses resultantes da móra.

Ord.3, 25, 5. - Ord. 3, 66. - Ord. 4, 67, 1. -ex. Cod. Com.

art. 24g.

Art. 1527. - Póde O promittente do dote dar ao marido,
em garantia da promessa, um predio ou cousa semelhante,
transferindo-lhe o direito de perceber os rendimentos em-



quanto o dote não fôr integralmente pago e durar o casa
mento. Do dote não se descontará parte alguma.

ardo 4. 67. 1.

Art. 1528. - Quando o dote é adiantamento de legitima
e tenha de vir á coBação. o dotador responderá pela evic
ção e pelos vicios redhibitorios.

ardo 4, 17, g. - ardo 3. 45, 1. - T. de FI'. C. aI·t. 424 (nota).

Art. 1529. - Os bens dotaes não podem ser alienados
nem bypotbecados pelo marido, ainda que a mulher consinta.

ex. D. 917 de 189 , art. 18 c) e 68 j) r. - D. 16g A de 18go, art.
2 ~ 4. - Cod. Com. ali. 268. - T. de FI'. C. art. 122.

§ r. A subrogação por. outros bens só póde ter lugar
com autorisação judicial, precedendo as informações ne
cessanas.

L. 22 set. 1828, art. 2 s 1. - L. 322g de 1884. art. g. -. D.
g370 de 1885. arls. 5g e 71. - D. 2800 de 18g8, art. 45 n. g.

~ 2. As apolices dotaes não poderão ser transferidas por
venda ou caução sem decreto judicial motivado, ainda
quando commerciante a possuidora.

L. 322g de 1884, art. g. - D. g370 de 1885, art. 5g § 3.

Art. 1530. - Por dividas contrahidas na constancia do
casamento os fructos e rendimentos dos bens inalienavcis
podem ser peuhorados, não havendo absolutamente outros
bens.

D. 737 de 1850, art. 530 S S. - D. 848 de 18go, art. 270 d). 
D. 3084 dfl 18g8, P. III, alto 529 e).

Art. 1531. - Cessa a inalienabilidade dos bens dotaes
quando a mulher é responsavel civilmente por delicto ou
quasi-delicto na 'falta de outros bens que satisfáção a
indemnisação.

Cod. Peno ar-to 6g b), art. 70 e art. 31-

Art. 1532. - Sendo válido contra tel-ceiros o contracto
ante·nupcial presumem-se incommunicaveis os bens auqui
ridos na constancia do casamento.

Arg. ex D. 16g de 18go art. 3 ~ 9.

Art. 1533. - A mulher poderá alienar os bens para
phernaes, isto é os que não constituem o dote, quando no
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pacto ante-nupcial reservou-se esse direito ou fôr commer.
ciante.

D. g370 de I 85, arl. 68. - Cad. Com. a.rt. 27.

~ U nico. T aes bens poderão ser alienados pelo marido
devidamente autorisado pela mulher, ou com licença judi
cial si ella fõr menor.

D. g370 ue 1885, alto 67.

Art. 1534. - Ainda 'na constancia do casamento assiste
á mulher o direito de reivindicar os bens dotae~ e os seus
proprios, alienados, penhorados ou arrecadados na [alIen
cia do marido.

D. 9I7 de 18go, arts.I7 :' 2, 18 C) e 150. -·OrC!. 4, 48, 2. - L.
22 set. 182 , art. 2 ~ I.

Art. 1535. - Antes de dissolvi'do o çasamento, póde a
mulher demandar a restituição do dote nos casos p!'evis
tos no contracto ante· nupcial e nos demais em que a ad
mini·stração do marido não corresponde á sua instituiçãO.

D. 9I7 de I go, art. 2g e). - AJ:O'. ex \egisl. cil.

Art. 1536. - Dissolvido O casamento pela morte tIo
marido ou no caso de divorcio, os bens dotaes devem ser
restituídos á mulher.

D. [81 de' I go art. g1.

Unico. O divorcio dos conjuges que tiverem filhos com·
muns não annulla o dote que continuará sujeito aos onus
do casamento mas passará a ser administrado pela mulher,
si ena fôr o conjuge innocente. Si o divorcio fôx promo
vido por mutuo consentimento, a administração do dote
sel:á regulada por accordo.

D. 181 de I8go, art. gI.

Art. 1537. - A mulher pelos bens dotaes estimados e pelos
paraphernFtes é. credora reivindicante; pelos inestimados
simplesmente chirographaria.

§ Unico. Si, porém. os bens têm o caracter de dotaes
por força exclusiva da lei, considerão-se sempre proprios
della e por ~lles, qualquer que seja a natureza, é credora
reivindicante.

D. 917 de I 90, ar!. 6 j) I, II. arl. 70 n. IV. ar!. 18 .) e ar!.
150. - L. 20 jun. 1774, 1S 40. - D. 181 de 18go, arls. 58 e 59'



Art. 1538. - A mulher tem hypotheca legal sobre os
immoveis do marido para garantia do dote.

D. 169 A de 18go, art. 3 '" I n. I•. - D. 370 de 1890, arts.
131 ,.; 5, 132 e 147.

Art. 1539. - O marido póde exercer o direito de reten
ção pelas bemfeitorias necessarias e uteis.

Ar . ex Ass. 3+1 de 23 jul. 181r. - ex ardo +, 5+. I. - ardo 4.

g'S, r. - ex ardo 4. g6, 1.

Art. 1540. - A faculdade conferida pela segunda parte
do art. 27 do Codigo Commercial á mulher casada para
hypotbecar ou alhear o seu dote, é ref'tricta ás que, antes
do casamento já erão commerciantes.

D. 181 de 1890. art. 6q.

SECÇÃO V.

Das arrhas. a- t: /()37 1<1.-

Apt. 1541.- - Ao pacto ante-nupcial de dote e como seu
accessorio é licito ao futuro marido fazer promessa ou
doação de arrhas de quantia certa ou de certos bens moveis
ou immoveis, comtanto que não exceda a terça parte do
dote, pena de ser nulla a promessa em todo o excedente.

ardo 4. 47, pr. - T. d Fr. '. ar!. g.

Art. 1542. - A pr messa de arrhas em quantia incerta
ou a de ca'mera cer1'ada é prohibida.

ardo 4. 47. I r. - T. de FI'. C. art. go. - Viterbo. vb,
Camara çarrada.

Art. 1543. - i O promittente das arrhas tiver ao tempo
do contracto dotal descendentes successiveis, para que as
legitimas destes não sejã de qualquer modo defraudadas
vencid'\s as arrhas, a mulher não poderá haver mais' do
que o valor da terça parte dos bens que tinha o marido
ne se tempo, sendo nuHa a obrigaçã em todo o excesso
da mesma terça, aind'l que a promessa fosse de cousa de
terminada.



- 438 .-

Ord ·h 47, I. - T. de Fr. C. arts. 91 e 92.

Apt. 1544. - A promessa ou doação de arrbas deve ser
insinuada para valer contra terceiros.

Ord. 4. 62. - L. 25 Jan. 1775. - Ass. 333 de 21 jul. 1797. 
D. 917 de 1890, art. 68 j) \'.

U nico. Em concurso de credores do marido será rejo
vindicante a mulher.

D. 917 de 1890, ar\. 68 j), V.

SECÇ O VI.

Das doações entre conjuges.

Art. 1545. - As doações do marido á mulher ou da
mulher ao marido, na constancia de casamellto não sujeito
ao regimen da communbão geral de bens, são revogaveis a
arbitrio do conjuge doadvJ.· e ficão sem eEfeito pela super
veniencia de filhos.

Ord. 4, 65, pr. - T. de Fr. C. art. 136.

Art. 1546. - A morte do donatario antes da do doador
resolve a doação.

Ord. 4. 65, I in f.

Art. 1547. - Fallecendo sem testamento o conjuge do·
ador sem herdeiros necE:ssarios, a doação não revogada nem
resolvida considera-se confirmada nos limites da taxa de
insinuação.

Ord. 4, 65. r. - T. de FI'. C. art. 138.

Art. 1548. - Havendo herdeiros necessarios, a doação
valerá sem prejuizo das legitimas.

Ord. 4, 65, r. - T. de Fr. C. art. 139.

§ U nico. Considerão-se inofficiosas si offenderem as legi·
timas.

Ord. 4, 47, I. - Ord. 4. 61, r.

Art. 1549. - F allecendo o conjuge doador com testa
mento onde disponha da terça no todo ou em parte sem
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revogar a doação, os herdeiros necessarios serão pagos de
suas legitimas, calculadas pela totali.dade dos bens doados e
não doados, reputando-se a doação como legado.

Ord. 4 65. r. - T. de Fr. . art. 140.

Art. 1550. - Si os bens da herança, sem a doação, forem
insuflicientes para pagam nto das legitimas, a doação e a
terça do doaqor serão desfalcadas proporcionalmente até
que as legitimas sejão inteiradas.

Ord. 4, 65, 2. - T. de Fr. . art. 141.

Art. 1551. - Feito o desfalque proporcional, o donata
rio haverá então o restante da doação cumprindo-se o tes
lamento com o que restar da terça.

Ord. 4. 65, 2. - T. de Fr. '. art. I.f2.

Art. 1552. - As doações que se tornão logo irrevoga
veis em yida dos conjuges conservão a natureza de doaçào
illte1'-vivos, deyendo os herdeiros necessarios ser inteirados
das legitimas pela terça e, só no caso em que esta não
baste. serão inteirados pela cloação,

Ord. 4 65, 3, in f. - T. de Fr. C. art. 143.

Art. 1553. - São válidas e irrevogayeis desde logo
a) as doações que não fazem o doador mais pobre nem

o donatario mais rico;
b) as doações que não fazem o donatario mais rico em

bora fação o doador mais pobre;
c) a renuncia de successão ou legado que aproveite

ao conjuge;
d) o dinheiro que o marido dá á mulher para reparar

predio arruinado por incendio, até a concorrencia da des
peza necessana ;

e) o dinheiro que mensal ou annualmente o marido dá
á· mulher, si nào exceder o rendimento do dot ;

f) as doações que a mulher faz ao marido para manter
a dignidade de sua posição social;

g) as doações para o caso de desterro.

a). Ord. 4, 65, 3. - Dig. fr. 5 § 8 e 16 i fr. 7 1: fr. 31 :::; 9.
L. 24. 1.

b). Ord. 4, 65, 3. - Dig. fr. 5 § r6, L. 24, L.

e). ido
d). Dig. fr. r4. L. 24. ,r.
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I. Dig". Ir. r5, L. 2.1. r.
Il. Dig'. fr. -lU c 42. L. 24. J.

o'). Dig'. fr. 43. L. 2." 1. - C. Rep. ar!. 80 ;:; 2 n. _.

CAPITULO V.

Da filiação legitima.

Art. 1554. - O casamento dá o caracter de legitimidade
á prole delle originada e legitima, ainda que mortos este
jão os filhos anteriormente havidos de um dos contrahen
tes com o outro, si um destes ou ambos ao tempo da con
cepçào ou do nascimento dos mesmos filhos não estavão
casados com outrem.

D. r8r ue r8go, art. 56 ~ r. - Ord. 2. 35, r2.

Art: 1555. - Presume-se legitimo o filho nascido dentro
dos 10 mezes subsequentes á viuvez ou á separação de
corpos quer de facto quer judicial.

ex D. r8r de r8go, arls. 7 ~ ro e 2;': 3.

§ r. Como presumpção legal condicional, a legitimidade
da prole póde soffrer contestação, dispensado do onus da
prova aquelle que a tem a seu favor.

D. 737 de r850, art. r86. - D. 763 de r8go. - Ced. Peno art. 285.

2. Si a contestação da legitimidade importar arguição
de adulterio da mulher, a acção competirá exclusivamente
ao mariuo.

Ced. Peno art. 279 ~ 2.

Art. 1556. - São equiparados aos legitimos
a) os filhos concebidos ou nascidos' na onstancia de

casamento nuUo ou annullavel contrahido de boa fé por
ambos ou por um só dos contrahentes ;

b) os concebidos ou nascidos anteriormente a um tal
casamento nas mesmas condições do art. 1554'

D. 18r de r8go, arts. 70 e 75.

Art. 1557. - A filiação legitima prova-se, quando l?ão for
notoria ou confessaua, pelo acto do nascimento ou pelo acto
do casamento dos pais.
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D. 18r de 1890, art. , ~ un.

§ r. A legitimação por subsequente matrimonio prova-se
a) pelo acto do casamento, do qual deverá constar a

declaração da existencia passada ou actual de filho legiti
mando;

b) pelos mesmos meios de prova da filiação natural pa
terna ou materna;

c) pela posse de estado.

D. 181 cil. arts. 29. I; ~ UU. 7 § I e 5r.

2. A notoriedade equivale á posse de estado.

D. 18r cit. art. 5r.

Art. 1558. - a constancia do casamento a criação e
a alimentação dos filhos incumbem aos dous conjuges.

Ord. + 99, pr. - D. 18r cit. art. 56 §R 5 e 6.

Art. 1559. - Dissolvido O casamento pela morte, ao pai
ou mãe cumpre fazer as despezas de criação e alimentos.

§ r. Si a mãe não fór usufructuaria dos bens dos fi
lhos, será sómente obrigada a criar de leite até 3 annos
correndo os alimentos por conta dos bens dos proprios
filhos.

§ 2. Na falta de pal e não tendo o filho bens á mãe
cumpre alimentaI-o.

Ord. 4 99 2. - S, 2;> d 9 ab. 1772. - D. I r cil. art. 94·
- Ord. 4, 99. 2, 3. - Ord. I, 88. ro.

Art: 1560. - A obrigação que tem a mãe de criar o
filho de leite até 3 annos cessará si ella não puder preen
cheI-a sem comprometter sua saude.

Ord. I, ,10.

Art. 1561. - Si a mãe não e.'ercer o patrio poder, terá
o direito de repetir as despezas que.fizer além da amamen
tação devendo, para salvaguarda de seu direito fazeI-o
com protesto quando a despeza referir-se não aos bens mas
á pessoa do filho.

~ Unico. E' desnecessario o protesto, sendo nco o filho
e a mãe pobre.

Ord. 4. 99, 4,5, 6. - D. I I cit. art. 94.
\

Art. 1562. - . o caso. de divorcio litigioso ou por mu-
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tua consentimento c no de nullidade ou annullação do ca
samento observar-se-ha o disposto nos arts. 1443 2, 3 e 4,
1450 n. 4 e 145r.

D. lSI eit. arts. 85 4. 90, 95 e 96.

C PIT LO VI.

Do patrio poder.

Art. 1563. - Sobre os filhos menores de 21 annos, le
gitimas ou legitimados por subsequente casamento, exercem
o patrio poder o pai e a mãe.

§ Unico. O exercicio deste poder pelo pai e pela mãe.
nào é' sÍJ;l1ultaneo mas successivo.

D. 181 de 1890, arts.' 56 ~ 6 e 94. - Ord. +, 87, 7. - Ord. 2, 35, l2.

Art. 1564. - No exercicio deste poder, na constancia
do casamento, compete ao pai

a) dirigir a educação dos filhos;
b) sustental-os e defendeI-os;
c) tel-os em sua companhia, sob sua guarda e sUJeiçao;
d) exigir delles a prestação gratuita dos serviços pro

prios de sua idade e condição;
e) nomear-lhes tutor em testamento para o caso de não

poder a mãe succeder-lhe no exercicio do patrio poder;
f) fazer testamento por elles e nomear herdeiro para o

caso de fallecerem dentro da idade ;!upillar, sem prejuizo
de igual direito da mãe, quando no exercicio do patrio
poder ; v.-a;vf-. 17to .

g) representaI-os, emquanto impuberes, activa e paSSiva
mente em juizo e fóra delle, e assistil-os nos actos judiciaes
e extrajudiciaes, quando puberes.

D. 181 de 1890. arts. 56 § 3 e 5, e 94. - Cad. Peno art. 407· 
Ord. I, 88, 6, 13. - Ord. 3, 29, I. - Ord. 3, 41, 8. - Ord.3,
63, 5. - Ord. 4, 81, pr. - Ord. 4. 83, 1· - Ord. 4, 87, 7,

Art. 1565 - A mãe exercerá o patrio poder
a) como representante do marido, estando eIle impedido

ou sendo incapaz;
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b) em seu proprio nome, quando nesse exerClClO succe
der ao marido fallecido; ou

c) fõr o marido demittido desse poder por acto livre de
sua vontade ou por decreto judicial.

Orel. 4, 103. - Orel. l, 90. - D. 2433 ele 1859' - D. 18r de
r890, art. 94, - Ord. 3, 9, 4,

Apt. 1566. - Para que a viuva succeda ao marido no
exercicio do patrio poder deverão concorrer os seguintes
requisitos:

a) que não seja binuba;
b) que não estivesse separada do marido por sua culpa.

D. r8r de r890 art. 94. - Ord. 4, 102, 3.

Apt. 1567. - Compete na constancia do casamento a~
ambos os pais prestar consentimento aos filhos menàres de~1/;' ~
21 annos para se casar, prevalecendo porém, no caso de ri a=
de divergencia, a resolução do marido.

D. 181 cito arls. 18, 20 e 2r.

Apt. 1568. - Emquanto' sob o. patrio poder os bens dos
filh s considerão-se

I. peculio profecticio;
II. peculio castrense;
III. peculio quasi-castrense;
IV. peculio adventicio.

Ord. 4, 8r, 3, 3. - Ord. 4, 83, l. - Ord. 4, 97, pr. I ro, 19.
- D. 917 de 1890, art. 18 § uu e art. 68 k).

Apt. 1569. - Peculio profecticio é a porção de bens
que o pai ou mãe separa de seu acervo' e entrega ao
iilhofamilias para que em seu proprio nome os administre.

Ord. 4, 97, pr. 3, 16, 17·

§ r. Os bens continuão como propriedade do pai ou da
mãe.

Ord. 4, 97, 17· - D. 9T7 de 1890, art. 18 d) e 68 k). - Dig. fr.,
4, § r, L. IS, I.

§ 2. Pelas dividas contrahidas na administração responde
o pai ou mãe, que o tiver constituido, até a 'importancia
do mesmo peculio.

Ord. 4, 50. 3.

Apt. 1570. - O peculio castrense comprehende os bens
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que o filhofamili?-s adquire no serviço militar ou a propo
sito delle.

I

ardo 3, 9, 3. - ardo 4, 97, 18. - D. 917 eit. arl. 6 k).

Art. 1571. - O peculio quasi-castrense compõe-se
a) dos bens que o filhofamilias adquire no exercicio de

suas lettras na pratica de artes liberaes, ou como funcci
onario publico;

b) os bens doados para casamento as tenças, pensões
e mercês pecuniarias conferidas pelos poderes publicos.

ardo 3, 9, 3. - ard. 4, 97, 10, 18. - D. 917 d 1890, art. 6 kl.

Apt. 1572. - D9 peculio castrense e do quasi-castrense
tem o filhofamilias a propriedade e os fruetos ou ganhos,
competindo ao pai ou mãe a guarda e administração.

ard. 4, 97. 18. - D. 181 cito art. 94.

Art. 1573. - Constituem peculio adventicio
a) os bens herdados do pai ou mãe, directamente ou

por effeito de, representação;
b) os adquiridÇ>s por doação, legado ou herança, ainda

mesmo em contemplação ao pai ou mãe i

c) os lucros ou ganhos que obtem com o peculio pr9[e
cticio, estando fóra da comp:.l.nhia do pai ou mãe;

d) em geral os bens que por seu modo de acquisição
não entrão em qualquer das .outras especies de peculio.

ardo 1, • 6, 8. - ard. 4, 97, 10, 17 in f., 19. - ard. 4, 9 ,
pr. r. - D ..917 de J890. art.'- k).

Apt. 1574. - Do peculio adventicio tem o pai ou mãe
o usufructo e a administraçã/), considerando-se legitimo ad- .
ministrador.

ardo I, 88, 6. - ard. 4, 97, Ic. - ard. 4, glS, 7. - D. I/:iI

cito art. 94'

Apt. 1575. - O pai ou mãe, como legitimo administrador,
km obrigação de

a) conservar os bens quanto á propriedade;
b) entregai-os ao filho quando for de direito.

ard. J, 8. 6. - D. 917 de 18go, art. 17 ~ 2 e art. I' ;:; ILn. d).

. ~. Os bens C] ue o pai ou mãe recebe' por effeito da
adm~nistraçà.o ou usufructo devem ser entregues, segundo
o que constar de L'1ventario, quando o filho casar- e, eman-
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cipar-se, tornar-se maior ou passar a tel tutor ou curador.
. 2. Exceptuão-se os moveis de que os mesmos filhos se

servirem, gastos em seu uso, os quaes de"erãú ser entre
gues no estado em que se acharem.

Ord. 1, 88 6.

~ 3. Sem consentimento do filho menor pubere e auto
risação judicial taes bens não poderão ser alienados, hypo
thecados ou empenhados.

Ord. J 8, 6. - ex D. 370 de 1890, art. JJ9 S uno b).

Art. 1576. - Não haverá o pai ou mãe o usufructo,
a) quando os bens forem doados, legados ou deixados

com a condição de não ter o pai ou mãe o usufructo ou
proveito algum;

b) quando contra a vontade do pai ou mãe os bens do
ados ou herdados entrarem no peculio do filho;

c) quando fôr' doado, legado ou deixado o usufructo
sámente;

d) quando se dér a renuncia do usufructo;
e) quando não fizer inventario dos bens do casal dentro

de dous mezes, contados do fal1ecimento do outro conjuge.

Ord. 4. 9 , I a 5 e 6.

§ Unice. Além do usufructo, perderá o pai o direito á
administraçào do peculio adventicio, si tornar a casar sem
fazer inventario dos bens do casal.

D. 181 de 18go, art. 9g.

Art. 1577. - A pena ele perda do usufructo imposta ao
pai ou mãe que nào faz inventario no prazo legal e a im
posta ao pai que convola a outras nupcias, antes de fazer
inventario dos bens do anterior casal dissolvido, devem ser
julgadas por sentença eni processo contencioso.

55. 309 de 20 jul. 1780. - Ord. 1. 88. .

Art. 1578. - A mãe 'que succeder ao marido no exer
cicio do patrio poder, perderá a administração e o usu
fructo dos bens do filho si outra vez casar.

D. 181 cito art. 94,

AI't. 1 !i79. - O pai ou mãe que dissipar, gastar ou ele
qualquer modo damnificar os bens do filho poderá, sem
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preJulzo do usufructo, ser privado judicialmente da admi
nistração.

ardo 3, 9 4. - Dir.. T. 26 pg. 94.

Art. 1580. - O pai ou mãe não administrará os bens dos
filhos si padecer de enfermidade que impossibilite a admi
nistração.

§ U nico. Em tal caso será dado tutor ou curador sem
prejuizo dos direitos do patrio poder.

ardo I. 88, 6.

Art. 1581. - O filhofamilias, supprida na fórma de di
reito sua incapacidade, poderá estar em juizo com licença
judicial para demandar o pai ou mãe
. a) sobre os bens castrenses e quasi-castrenses;

b) sobre bens em que um ou outra não tenha o usu
fructo;

c) sobre os bens em que tenha um ou outra o usufructo,
si os dissipar ou damnificar ;

d) sobre sua emancipação;
e) sobre alimentos.

ardo 3, 9, 3, 4'

Art. 1582. - O patrio pode' suspende-se
a) por incapacidade phyS'ica ou moral de quem o exerce;
b) pela prolongada ausencia em lugar incerto ou remoto.

ardo I, 88, 6. - D. 2433 de 1859.

§ I. Si O incapaz ou ausente fôr o paI, á mãe compete
substituil-o.

§ 2. Na falta da mãe dar-se-ha tutor.

ardo I, 88, 6. - D. 181 cito art. 94,

Art. 1583. - Termina o patrio poder
I. quanto ao pai
a) pela morte deste ou do filho;
b) pela maioridade;
c) F~lo casamento;
d) pela emancipação;
II. quanto á mãe
a) pela morte della;
b) nos mesmos casos acima indicados;
c) si contrahe outro casamento.
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reI. 4\ 50, 2. - Ord. 1\ 88, 6. - Orei. 4. 87. 7, - D. 200 A
eI 1890. arl. 5. - C. Rep. art. 70. - L. 35 ele 1892, art. 16 b).
- D. IllI d 189.0 art. 94,

Art. 1584. - A emancipação é voluntaria ou compulsaria.

Ord. 3 9, 4. - D. 9370 de 1885, art. 88.

§ Unico. O pai não poderá emancipar o filho sem con
sentimento da mulher, a quem igualmente competir o pau'io
poder.

Arg. ex D. 181 de 1890. art. 94.

Apt. 1585. - A' emancipação voluntaria precederá escri
ptura de demissão do patrio poder e á vista deIla o juiz
competente expedirá a carta e nomeará tutor ao emanci
pado.

Pro\". 25 s l. 1787. - L. 22 set 1828\ ar·l. 2 :s 4,

§ Unico. Demittindo-se O pai ou mãe do patrio poder, o
filho ficará quiparado aos demais menores. .

Pro,-. 20 jul. 1750. - Provo 25 set. 1787.

Art. 1586. - A emancipação compulsaria tem lugar quan
do o pai ou mãe

a) affiige o filho com máos tratos;
b) aceita legado ou herança c 'le lhe fôra deixado sob a

condição de emancipar o filho;
c) quando fórça a filha a prostituir-se ou favorece o ra

pto para fim libidinoso;
d) enjeita o filho infante e é el1e criado por terceiro.

Ord. 3, 9, 4, - Coei. Peno arts. 273, § tID. e 277. - Dig. fr.
5, L. 37 12. - Dia. fr. 92, L. 35 1. - Cod. C. r, L. 1\ 4' 
Cod. C. 6 L. 9, 4, - Cod. C. 2. De infant.. expos.

Apt. 1587. - Reputar-se-ha emancipado o filhofamilias
de mais de 18 annos de idade, que, com autorisação dos
pais provada por escripto, levantar algum estabelecimento
commercial, e maior para todos os effeitos legaes nas nego
ciações mercantis.

Cod. Com. art. 1 n: III, alínea 2.

Art. 1588. - A fallencia não affecta o patrio poder nem
a administração dos bens proprios e particulares dos filhos.

D. 917 de i8go, art. 17 8 2.

§ r. Os rendimentos dos bens dos filhos sámente serão
arrecadados nos precisos termos da legislação' commercial.
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D. 917 cito art: 18 e).

§ ~. Em concurso de credores os filhos considerão-se rei
vindicantes pelos bens castrenses, quasi-castrenses e adven·
ticios.

D. 917 cito alt. 68 k).

AI't. 1589. - Os filhos têm hypotheca legal sobre os
bens dos pais em garantia dos peculios, menos o profe·
cticio, e dos bens do irmão germano em que succederem
com exclusão do pai ou mãt..

D. 16g A de 18go, art. 3 ". - D. 370 ele I 90, UTt. J3J ~4'

CAPITULO VII.

Da filiação natural.

Art. 1590. - E' prohibida a investigação da paternidade
.illegitima.

L. 463 de I 47,

Art. 1591. - A filiação n~tural paterna só se póde provar
pelo reconhecimento feito pelo pai nos termos do art. 129.

§ r. Qualquer das fórmas de reconhecimento, segundo o
referido art. 12 , produz sem dis.tincção os mesmos eIfe~tos

juridicos.

D. 18r ele 18go, art. 7 1:i I.

§ 2. Excéptua-se O caso de confissão em segredo de j us
tiça, simplesmente para o fim de obstar casamento inces
tuoso.

D. r81 cito art. 8.

Art. 1592. - Para que o. acto do nascimento constitua
J prova de reconhecimento, é necessarió que o pai expressa

mente o autorise e compareça por si ou por procurador
especial para assignar, ou, não sabendo ou não podendo,
mandar assignar a seu rogo o. respectivo assento com du
as teste ,uunhas..

D. g886 de 1888, art. 61. - D. 306g de 1863, a1·t. 45 n. 5.
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Art. 1593. - O testamento anterior ao casamento deve
ser o aberto ou pu blico em notas.

Ord..1, 80, pr. - L. 463 de 1847, art. _. - D. 181 de I8go, ar1. 7 '" I·

Art. 1594. - O reconllecimento poderá ser feito em qual
quer tempo e referir·se a filhos já fallecidos ou por nascer
quando já oncebidos; serão, porém, successiveis abin
testado, concorrendo COll1 irmãos consanguineos legitimos
ou seus descendentes, sámente os filho reconhecidos antes
elo casamento ele que provierão esses irmãos e os nascidos
e reconhecidos depois da dissolução delle.

L. 463 de 1847' - Arg. ex L. 2556 de 187+. art. I.' I n. 6. - Dig. fr. 7
e 26 L. I, 5. - Dig. fr. 231, L. 16. - T. de Fr. C. art. 212 (notaI.

Art. 1595. - Contestada judicialmente a qualidade de
herdeiros necessarios, por não serem simplesmente naturaes,
deverá o reconhecimento ser confirmado por sentença para
os effeitos fiscaes.

D. 55 I de 1874. art. 4, - D. 2800 de 1898, ar!. 5.

Art. 1596. - O reconhecimento póde ser nu110 ou con
trario á verdade. A todas as pessoas que ti,'erem interesse
fundado em invalidal-o é permittido contestar.

Arg. ex. Cod. Peno art. 2 b.

Art. 1597. - Os filhos reconhecidos não incidem sob o
patrio poder nem sob a tutela do pai.

ex Ord. 4, 102, pr. - ex D. 181 de 18go, art. 56 ~ 6. - J. . T. F.
I8C)8, 11. 1047 (D. 0.18 mar). - Dir. T. 64 pg. 350.

Art. 1598. - O pai póde fazer substituição exemplar e
nomear em testamento tutor ao filho natural, dependendo
porém, a nomeação de confirmação judicial.

Ord. 4, 102 2. - On]. 4, '7, II.

.I~.. Art. 1599. - O filho reconhecido menor de 21 annos d 
: J verá pedir o consentimento do pai para casar.

D. 1 I ele I go ar!. IS.

Art. 1600. - O simples facto da maternida~e é sufficI
enle para- dar ao filho illegitimo e á mãe todos O' direitos
le família ele successão, que nào lhes forem expressa
m nte recusados péla lei .

.\c . elo UI'. Trib. de JlIS. t1l' JS f \'. 1862. (R yista do Iust. do:
"\d\'og-ados, anuo I, 1. n. 21)g. 54)'

2g
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Art. 1601. - A filiação natural materna prova-se
a) pelo acto do nascimento j

b) pela posse de estado;
c) por testemunhas e em geral por todo e qualquer ge

uero de provas admittido em direito.

D. 3069 de 1893, aliso 31 e 45 5. - D. 9886 de 188 , arts. 59 e
61. - A. J. 279 de 1 53. - Dir. T. 19 pgs. 127 e 314; T. 16 pg. 3 .

Art. 1602. - A mãe natural tem obrigação de criar o fi
lho de leite até 3 annos, salvo si fôr casada e o filho adul
terino.

Ord. I, 88, II. - Ord. 4, 99, pr, r.

§ 1. Toda a outra despeza será feita ,á custa elo paI que
o reconhecer e delle poderá a mãe cobrar o que tiver des
pendido nos referidos tres annos.

Ord. 4. 99, r. -' L. 463 de 1847,

2. Não tendo o pai faculdades, será a criação á custa
da mãe e, dando-se o mesmo a respeito desta, aos paren
tes cabe essa obrigação.

Ord. I, 88, II.

Art. 1603. - A mãe natural pôde fazer sll.bstituiçao exem
plar.

Ord. 4, 87 II

Art. 1604. - A' mãe natural compete prestar seu con
sentimento para que o filho menor de 21 annos, nã re·
conhecido pelo pai, possa casar.

D. 181 de 1890, art. 18.



CAPIT LO VIII.

Dos parentes em geral. Seus direitos e obrigações.

ECÇ o r.

Disposições diversas.

Art. 1605. - Os .filhos devem aos paIS obsequias e res
peitos .

. \.55. zgR ti 9 ab. 177~ n. I, z.

~ r. A priva ão de alimentos e a desherdacão constitu
em a sancçào das obrigações cíos filhos para com os pais.

:\.s . cito - Ord. 'h li .

§ 2. A privação do usufrncto e da administração dos bens
dos filhos e a desherdação constituem a sa,ncção das obri
gações dos pais para com os filhos.

Ord. 4, 89. - Le'Yj 1. sobre o pah-jo poder.

Art. 1606. - Os descendentes legitimas ou illegitimos e
os afl'ins, emqnanto durar a affinidade, devem reverencia aos
ascendentes.

§ r. Os filhos e cllais descendentes, o genro, a nora, o
enteado e a ente'lda não podem sem venia fazer citar os
ascendentes o s gro, a sogra, o padrasto ou madrasta.

Ord. 3, ,I, _. - D. 30 + cl 1 9 , P. III, arl. 56,

~ 2. As leis de processo indicarão o modo de impetrar
a "enia.

. Rcp. art. 3+ n. 23 e art. 65 n. 2.

Art. 1607. - Não serão adlllittidos a requerer a decla
ração cre fallencia os ascendentes, de cendentes, cOIlJuge,
irmão, s gro, sogra, genro e nora do devedor.

D. gi7 de I go, art. "t :.: 2.



Art. 1608. - A acção criminal de furto não tem lugar
entre ascendentes e descendentes e affins na linha recta.

'ado Peno arI. 335.

Art. 1609. - São permittidos entre pais e :filhos t dos
os cónti dos que a lei expresséunente não pLOhibir.

Ord. 3, 59, II. - Ord. .1. 12.

Art. 1610. - Quando a escriptura publica não é da sub
stancia dos contractos a prova delles entre parentes se fa
rá 'Oegund I art. 319.

Ord. 3, 59. II. - L. +63 d' 1847.

Art. 1611. - A successão, actiya e passiva, modo de ad
quirir e transmittir bens lIIorNs causa é um dos direitos re
sultantes do parentesco legitim ou illegitimo e defere-se
ou só por effeito da lei ou por disposição do transmittente
nos casos e pela rónna que a mesma lei determina.

Ord. 4 9+. - L. 9 set. 1769.

Art. 1612. - Os parentes sao brigados a exercer a tu
tela legitima e a cnratela nos casos e sob as penas que a
lei det.ermina; cabendo aos mais proximos preferencia na

nomeação de curador dos be.ns do ausente' ou defunto.

Ord. 4, lO2. - Ord. 4, 103. - D. 2433 de r859, art. 80.

Art. 1613. - Qualquer ascendente por linha masculina ou fe
minina póde fazer substituiçào exemplar a seu descendente.

Ord. 4, 87, II.

Art. 1614. - O avô ou a avó que por fal1ecimento do
outro conjuge, tendo-I' e ficado netos menores, não fiz r in
ventario dos bens do casal dentro de dóus mezes contados
do dia do obito, incorrerá na pena de não lhes poder suc
ceder.

Ord. 1, 88, 8.

!3 Unico. A avó ficará privada do direito de requerer a
tutoria ou curadoria dos mesmos netos.

~--'l. I, 88, 8 iu f.

Art. 1'615. - Quando os orphãos se houverem de dar por
soldada, não tendo elles mãe, serâo preferidos os avós que
os quizerem tanto por tanto.

Ord. I, QS, 13.
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~ Uni o. Si não tiyerem avós serão preferidos os paren
tes mais chegados até o 4° gráo, preferindo em gráo igual
o da parte do pai, que fôr mais abastado.

Ore1. I. 88, 13.

Art. 1616. - Os ascendentes c descendentes e os parentes
ou affins dentro do 2° gráo civil de um dos contrahentes
poderão oppõr ao casamento os impedimentos a que se re
fere a art. 1412.

D. I I de I go. art. IS.

Art. 1617. - A annullação de casamento da menor de 14
annos e do menor de 16 poderá ser pedida pelos paren
tes a que se refere o art. 1412.

D. 181 cito art. 68.

Art. 1618. - Si o conjuge a quem competir a acção de
divorcio fõr incapaz de exerceI-a, os parentes indicados
no art. 1448 . unico po.clerão representaI-o.

D. 181 cito [lrt. 8I.

Art. 1619. - A qualquer parente da mulher casada, do
menor ou do interdicto é permittido requerer a especi
alisação e a inscripção da hypotheca legal nos casos indi-
cados nos arts. 765 unico e 770. unico.

D. 378 de I go, arts. 172, 182 e 1 3.

Art. 1620. - Ao conjuge do executado. aos seus ascen
dentes e d scendentés é reconhecido o direito de remir
oU' resgatar toclos ou alguns dos bens penhorados, ob er
vadas as leis processuaes.

D. 737 de I 50, art. 5+6. - D. 9'+9 de I 6, art. 19. - D.
9 85 ele 1 8, art. 23. - D. 84 de 18go, arts. 277 e 297 b). 
D. 30 '4 ele I g8, P. III, ·art. 5 I e P. V, ar!. 73.

Art. 1621. - A qualquer membro da familia do con
demnado cabe o direito ele promover p lo processo de
revisão sua rehalJilitação.

'od. P n. art. 86. - D. 8+ ele I8go, art. g. - L. 221 ele
I 94, art. 7+ :5 2.



SECÇ \0 II.

Dos aI imentos.

Apt. 1622. - Por aliment s entende-se tudo o que é
necessario para o sustento) vestuario, hé!bitação, du ação
e instrucção.

Ord. 1. • 15. - Ass. 298 ele 9 ab. ]772.

Apt. 1623. - Os alimentos são devidos quando
a) o alimentaria não tem bens e ao mesmo tempo está

impossibilitado de, por seu trabalho ou industria, prover
á sua propria subsistencia e além disso

b) a pessoa a quem sào pedidos póde fornecei-os sem ficar
privada dos meios de que carecer para sua sustentação.

§ U nico. A impossibilidade ele prover aos meios de subo
sistencia é indifferente que resulte de cél:s9 fortuito ou de
culpa do .alimentaria.

Ass. 298 de 9 ab. 177'2, pr. ~§ 1, 2, n. I e II : ~ 1 n. IV.

Art. 1624. - Os alimentos são taxados segundo as neces
sidaues e condição ,;ocial do alimentaria' e os rendimentos
do aUmentante.

ex Ord. 1, 88, 15. ~ Ord. 3, 9, 4, -' D. 25 set. 175+.

Art. 1625. -.A prestação de alimentos não admitte demora
nem c·ompensação.

L. 22 dez. 1761, tit. 1,\ § II: - L. 9 jul. 1763, pr. ~ II. - Ord.
4, 78, 3.

Apt. 1626. - O direito á prestação de alimentos é reei·
proco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascen·
dentes e descendentes,' recahinc10 a obrigação n s mais
proximos ~m gráo, uns em [alta ele outros.

Ass. 298 de 9 ab. 1772, §~ 1 a 4-

Art. -1627. - Em qualquer idade têm os filhos o direito
de obrigar os pais a prestar-lhes alimentos si por defeito
da natureza ou por outro motivo forem tão inertes que
não se possão alimentar a si mesmos.



Ass. 298 de 9 ab. 1772 § I. - Alv. 29 ag. 1776.

§ Unico. Procede esta obrigação aiada que os filhos te
-nhão já recebido suas legitimas e as tenhão dissipado.

Ass. cito

Art. 1628. - O pai ou mãe tem o direito de chamar o
filho para a sua casa em vez de fazer a pensão em di
nheiro, si o filho não tem justa causa para apartar-se de
sua companhia.

Ass. eit. § I, n. 2.

Art. 1629. - Cessa o direito dos filhos á pres!:'ação de
alimentos, .

a) si sendo menores de 2 I annos ou não estando eman
cipados, casárão sem consentimento dos pais, salvo sup
primento judicial;

b) si o filho commetter alguma ingratidão pela qual possa
ser clesherdado ;

c) si sem justa causa abandonou a casa paterna ou ma
'terna;

d) si a filhafamilias deixou-se corromper.

al. Ass. eit. 2. - Alv. 29 ag. 1776. - D. 181 de 1890, art. 18
b). Ass. eit~ § 2 n. III.
cl. Ass. cito 2 n. IV.
d). L. 19. jun. 1775, :; +.

§ Unico. Os filhos illegitimos incorrem na pena de pn
vação de alimentos nos mesmos casos em que os legitimos.

Ord. 4, 88. - Ass. eit. :s 3. - L. 19 jun. 1775., § :. - L. 6 auto
1784. § 6. - D. 181 de 1890 art. 18.

Art. 1630. - • a falta' dos ascendentes cabe a obrigação
aos descendentes. guardada a ordem da successão e, na
falta delles, aos irmãos qúer germanos qu€r unilateraes.

Ass. eit. s 6.

Art. 1631. - Os irmãos são obrigados a alimentar ·os
irmãos por todos e quaesquer bens que possuirem ou lhes
proviessem de ascendentes ou de extranhos ou fossem por
elles adquiridos.

§ r. Cessa esta oQrigação em todos os casos em que
cessa a dos pais e outros ascendentes.

Ass. dto 6.

§ 2. perda do direito de pedir alimentos aos pals lln-

porta igualmente o de pedil-os aos irmãos.



Ass. cito . § 6 c 7.

Art. 1632. - Depois. dos irmãos, entre o~ collateraes
dos gráos ulteriores nãó ha obrigação de alimentar, ou sejão
legitimos ou illegitimos.

Ass. cito § 8. e 9·

Art. 1633. - Extin.gue-se a· obrigação de alimentos
a) si o alimentario adquire meios ou torna-se apto para

prover á sua subsistencia;
b) si o alimentante não póde continuar a fornecer os ali

mentos por lhe ter sobrevindo impossibilidade, como perda
de bens ou Illolestia.

Ass. cito .' 2 n. II . 2 D. r.
-Art. 1634. - O 'marido deve alimento á mulher fóra do

domicilio conjugal, quando e3tiver judicialmente separada,
embora não decretado o divorcio, e depois deste quando a
lei o determina.

D. 18r de 1890, arts. 77, 78 e 90.

CAPITULO IX.

Da adopção.

Art. 1635. - A adopção prova-se pela respectiva carta e
constitue o parentesco civil.

D. 18r de r8g8, art. 7, R r e art. 8 s uno

Art. 1636. - A adopção deve ser confirmada judicial
mente, precedendo informações e audiencia dos interessados,
herdeiros necessarios.

L. 22. set. 1828, art. 2 r. - D. 2573 de r897, tab. B s: 4 n. 30
- D. 3363 de 1899.

Art..1637 - O filho adoptivo não é equiparado nem ao
legítimo 'nem' ao natural reconhecido.

ex Ord. 2, 35, 12. - ex Ord, 3, 59, II.

Art. 1638,.-;- O filho adoptivo não é chamado á succes-'
são ábintestado. ,.



ex Ord. 2, 35, 12. - ex Ord: 4, tits. 82 91, 92, 93, 94 e 96.

Apt. 1639. - Para os effeitos fiscaes considera-se extranho.

D. 55 1 de 187+, art. 5 § UD. - D. 2800 de 18')8, art. 6 § uno

Apt. 1640. - Os filhos adoptivos não podem sem venta
fazer citar os pais adoptivos.

Ord. 3, 9, 2. - D. 30 4 de 1898. P. III, art. 56 b).

CAPITULO X.

Da tutela.

Apt. 1641. - Ao menor não sujeito ao patrio poder e ao
filbofamilias fóra da acção pessoal desse poder deve ser
dado tu.tor considerando-se a tutela 71//l,Jll1S civil.

Ord. +. 102. pr. - Ord. I, 88, 6. - Cad. Peno art. 277.

Art. 1642. - A tutela suppre a incapacidade do menor
nos actos da vida civil, judiciaes e extrajudiciaes.

§ r. endo impubere, ao tutor compete representaI-o sem
necessidade de sua intervenção; sendo pubere, completa-lhe
o consentimento, assistindo aos a'ctos em que elle figura
pessoalmente, e interpondo sua autorisação.

2. O direito de representação e o de autorisação soffrem
em seu exercicio as limitações indicada,s na lei.

Ord. 3, 'fI,

Apt. 1643. - A tutela ' testamentaria, legitima e dativa.

Ord. 4, 102, I, 3, S. 7. - Ord. I, fi , +9, 53. - Ord. I, 89, 4.
- Ord. 4, 104, pI. r.

Art. 1644. - tutela testamentaria resulta de disposição
de te tamento ou codiciUo do pai ou màe. quanto aos fi
lhos sob eu poder, do avô sendo já farIecidos os oais do
menor d pai natural quanto aos filhos reconhecidos e da
mãe natural, e tejão ou nào reconhecidos os filhos pelo pai.

§ nico. Depende de confirmação judicial essa nomeação
quando feita pela mãe legitima, que não exerce o paU-io
poder, ou pelos pai. naturae..

Ord. 4. 102, I, 2. - Arg-. ex D. I I de 1890, art. lJ+
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Art. 1645. - Não havendo tutor testamentario ou não
havendo sido judicialmente confirmado e allnuUado o testa
mento ou codicillo, em que fôra feita a nomeação, será
nomeado um parente para exercer a tutela legitima.

§ 1. A avó, viuva honesta, será preferida, si quizer, ao
parente mais chegado que houver no lugar ou termo onde
se acharem os bens, nomeando o juiz e constrangendo a
servir, si o menor tiver muitos parentes, aquelle que fôr mais
idoneo e habilitado, ainda que de gráo mais distante.

§ 2. A avó rprmnciará por termo o beneficio do Velleiano
e quaesquer outros direitos e favores introduzidos em be
neficio das mulheres e se obrigará a pedir nomúção de
novo tutor antes de ronvolar a outras nupcias.

ardo 4, 104, pr. - ardo 4, 102, 3. 5·

§ 3. A avó, viuva mais de uma vez, é excluida da tutela.

ardo 4, 102, 3.

Art. 1646. - A' mãe caberá a tutela, quando volunta
riamente demittir-se do patrio poder, submettendo-se ás
condições estabelecidas no § 2 do artigo antecedente.

ardo 4, 102, 3. - D. 181 de 1890, art. 9+.

Art. 1647. - A mãe natural, solteira ou viuva, vivendo
honestamente, poderá ser nomeada tutora do filho não re
conhecido pelo pai, cumprindo o que se acha estabelecido
no ario 1645 § 2.

ex D. 181 de 1890, art. 18. - ardo 4, 102, 3, 4,

Art. 1648. - O parente mais proximo, que sem impos
sibilidade legal, se excusar' da tutela não herdará os bens
do menor, si este fallecer na idade pupillar.

ardo 4. 102, 5 e 6.

Art. 1649. - Na falta de tutor testamentario ou legi
timo, o juiz obrigará pessoa idonea, e residente no domicilio
do meno , a exercer. a tutela, que neste caso considera-se
dativa.

ardo 4, 102. 5, 7. - ardo 4 104 pr.

§ Unico. O tutor dativo não será obrigado a senil' mais
de dous al1l10S continuos, contados do dia em que come
çar a administração, mas será conservado em quanto quizer
e bem servir ao parecer do juiz.



Ord. 4, 102, 9 elO.

Art. 1650. - Dev~ ser dado tutor ao pobre e ao nco
e bem assim aos expostos, logo que completarem 7 annos
presumlvels.

Ord. 4, 102, pr. - Ord. 1,88, 3. - Alv. 3Ijan. 1775:s:; 1,3,4,7,

§ nico. Até a idade de 7 annos considerão-se os ex
postos sob a tutela das Misericordias, que os tiverem re
colhido e criado.

Alv. cito ~ 7.

Art. 1651. - Deve ser dado tutor dentro do prazo de
um mez a contar do dia do fal1ecimento do pai ou mãe,
no exercicio do patrio poder, ainda que o tempo seja de
férias do fàro.

Ord. 4. IO~. I r. I. - Ord. 3, I • 5. - D. 67 de 1889. - L.
546 ele 18q·. - (D. 12 5 de 1853).

Art. 1652. - Não podem ser tu tores
a) os estrangeiros não residentes na Republica;
b) os menore's de 21 annos) ainda que tenhão obtido car

ta de supplemento de idade;
c) as mulheres fóra dos casos dos arts. 1645 § I, 1646

e 1647;
cl) os prodigos ;
e) os que têm impedimento perpetuo, como o de moles-

tia incuravel ;
f) os inimigos do menor ou de seu pai ou mãe;
g) os que não gozão de estima publica;
h) aquelles que no momento em que lhes é deferida a

tutela achão-se constituidos em obrigação para com o me
nor ou tem direitos a fazer valer contra elle;

i) aquelles a quem o pai ou mãe excluiu expressamente
da tutela;

j) os pobres ao telUpo em que lhes é deferida a tutela.

Orei. ~, 102, I. - Inst. 1, 13, I. - Inst. I, 22, ~. - C. Rep. art. 72,
pr. - Ord. 4, 104, 3. - Res. 31 out 1831. - Ord. 4, 102, 2,
in f. - Inst. r, 23, 4, - Inst. I, 25, II. - 1 OVo 72, cap. I, 2
3. - Dig. ir. ~1 ~ 2, L. 25, S.

Art. 1653. - Podem excusar-se da tutela sem mcorrer
em pena,

a) as mães e as avós;



b) os que tiverão ou tiverem cinco filhos legitimas sob
seu poder qu outros tantos netos sob sua adm.inistração,
contando-se os fallecidos em serviçá de guerra ou iIlc10
para ella sob as bandeiras do Brazil;

c) os magistrados;
d) os membros do governo municipal, sah o SI já exer

cião a tutela ao tempo da eleição;
e) os escrivães, tabelliães, procuradores, carcereiros e

maIS serventuarios e officiaes de justiça;
f) os empregados das repartições de Fazenda;
g) os maiores de 70 annos;
h) os impossibilitados por enfermidade temporaria, em

quanto ella durar.
§ U nico. Investidos da tutela, a superveniencia de algum

motivo de excusa i'lstificará a dispensa.

Ord. +, 102, 3. - Ord. +. 10+. pr. r. _. 3, +.

Art. 1654. - O tutor se obrigará a guardar fielmente a
pessoa e bens do pupillo.

Ord. 4, 102, 5. - Cod. Peno arls. 273 n. 5 e 277.

§ I. Cuidará do sustento, educação e instrucção elo pu
pi110, sob a vigilancia do juiz competente.

Ord. r. 88, II, rS, 16.

§ 2. Conservará em companhia da mãe as filhas ele qual
quer idade que sejão e os filhos pelo menos até 6 ànnos,
não sendo permittido privar da companhia della filho ou
filha menor de 3 annos.

Orel. I, ,ro. II. - x D. r81 ele I go, arts. gS 96.

~ 3. Na falta ele mãe con fiará os pupillos aos ascenden
tes ou c llateraes.

Ord. r. 88, ro, II.

§ 4. Tendo os pupillos bens seus, á custa delles. far-se-ha
toda a despeza, inc1uiela a ele leite, si a mãe tiver justa
excusa, sendo arbitradas judicialmente as quantias que fo
rem preCIsas.

Ord. I, 88 10, IS.

::§ 5. Não tendo bens, pedirá alimentos aos parentes, que
a elles estiverem obrigados.



Ass. 298 de 9 ab. Í772.

Art. 1655., - A locação de sen'iços de menores, tenhão
ou não tutor, dependerá de autorisação judicial, tendo-se
em consideração sua segurança.

Ord. I, 88, J3. - D. 13r3 de I 9r, aris. 2, 4. 10. (Vidc Repcrlo
rio dc Duartc Nunes de Leão, ar1l1exo ás Ordenações r-Ja
nuelinas pg. 213. - Em desllso o preg-ão.)

~ U nico. erão preferidos como locatarios os avós e pa
rentes e, quando filhos de lavradores, outros lavradores.

Ord. I, 88, 13.

Art. 1656. - Aquelles que cnarem gratuitamente meno
res antes dos 7 annos não pagarão oldada até essa epo
cha e poderão com autorisação judicial servir-se delles por
outro tanto tempo sem pagarem-n'a.

Unico. Esta disposição é applicavel aos tutores.

Ord. I 88 12. - Ord. 4, 3r, 8. - Alv. 24 out. 18r4' ;::; r. -Ah-.
3r jan. 1775, s. 2.

Art. 1657. - Aqu lles que criarem gratuitamente meno
res e os mandarem ensinar a ler e escrever, poderão con
servaI-os até a idade de I6 annos sem obrigação de pagar
salario.

Ah-. 24 out. r814 !"- 7,

Art. 1658. - Os expostos serâo com autorisação judicial
distribuidos pelas pessoas que os quizerem até a idade de
I2 almos sem vencerem outro ordenado que o da educação,
sustento e vestual io .

.Ah-. 31. jarr. 1775 ~ 4' - Ord. 1, 88. I .

Art. 1659. - Fóra dos casos indicados, os serviços elos
menores _serão remunerados e cobrados pelos meios de di
reito, observando-se, porém, o que se acha estabelecido
sobre a aprendizagem.

Ord. 1, 88, 18. - Vide mis. 1249 a 1251.

Art. '1660. - O tutor administrará os bens do pupillo e
os receberá inventariados e avaliados.

Ord. r, 88, 4 in f., 5. - Ord. 4, 102, pr.

§ I. Deverá com autorisa ão jndicial
a) promover arrendamento dos immoveis em praça e

a quem mais der;



b) requerer a venda em praça dos movelS e semoventes,
cUJa conservação fôr prejudicial;

c) requerer a venda em praça dos immoveis quando
houver necessidade indeclinavel, devendo ser vendidos os
que forem menos proveitosos.

Ord. I, 88, 23 25, 26.

§ 2. ão sendo os bens susceptiveis de arrendamento ou
não se podendo arrendar com vantagem, o tutor deverá ad
ministraI-os e aproveitaI-os.

Ord. I, 88, 23.

§ 4. Receberá os juros de apolices, exhibindo alvará ju
dicial ou certidão do termo de tutela.

D. 9370 de 1885, art. 88.

Art. 1661. - Todo O dinheiro pertencente ao tutelado,
as apolices da divida publica ao portador, os titulos dessa
especie, as peças de ouro ou prata, joias e pedras préci
osas, com declaração especificada da qualidade, peso e va
lor de cada uma, serão recolhidos ·ao cofre dos orphãos.

Ord. I, 88, 31, 34 e 35.

§ U nico. Si não existir cofre especial, esses bens serào
recolhidos ao cofre dos depositos pu blicos, considerando-se
o dinheiro como tomado por emprestimo nacional, quando
entrar no Thesouro Federal.

A. J. 323 de 1871. - A. J. 61 de 1891. - A. J. 62 de 1891. -D.
2846 de 1898. - L. 559 de 1898, art. 3 n. ll. - Inslr. F. 51 de 1842.
- Id. 120 de 1844' - Decisão .}o de 18 jn1. 1889.

Art. 1662. - O dinheiro depositado nos cofres publicos
não poderá ser retirado sinão

a) para as despezas necessarias á pessoa e b~ns do
pupillo;

b) para a compra de immoveis, apolices da divida pu
blica federal e lettras hypothecarias;

c) para ser emprestado á Fazenda Federal;
d) para ser entregue ao pupillo, cessando a tutela.'

Ore!. I, 88, 37, 38. - L. 231 de 18.}1, art. 6 § 4, - Instr. 51 de
1842. - Ordem 119 de 1842. - Id. n. 141 de 1850. - L. 628 de
1851 art. 40' - Ordem n. 93 de 1852. - A. F. 473 ele 1874' - D.
370 ele 1890, art. 333. - L. 559 ele 1898, ar~. 3 11. II.

Art. 1663. - Depende de autorisação judicial devida-
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mente moI ivada a transferencia por venda ou caução de
apolices pertencentes a menores.

D. 9370 ele r885, art. 59 § I.

Art. 1664. - Sem autorisação judicial não poderá ser
contrahida divida com hypotheca, antichrése ou penhor.

D. 370 de 1890, art. I19 b). - A. F. 45 de r889. - A. F. 55 de 1889.

Art. 1665. - Os tutores sem necessidade de autorisação
especial consitlerão-se investidos de plenos e illimitados po
deres para transigir em materia de fallencia, respondendo
aos pupillos sámente por dolo, 'má fé ou culpa grave.

D. 917 ele r890, art. rS3 § uno

Art. 1666. - E' permittido aos menores fazer depositos em
caixa economica federal sem intervenção de seus tutores,
bem como reLiral-os, si ti verem mais de 16 annos, salvo
opposição dos mesmOs tutores, cuja intervenção será exi
gida no acto do pagamento.

D. 9738 de 18 7. art. 5 uno

Unico. Esta disposição é extensiva a quaesquer menores.

D. it.

Art. 1667. - Embora independa de confirmação judicial
o consentimento dos tutores para que o pupillo possa casar,
tornar-se-ha necessaria essa confirmação si tiver bens qu.e
possão incidir sob o regimen de communhão ou ficar obri
gados á hypotheca legal.

D. 181 de r 90, art. 7. 7 e art. r . - Arg. ex D. 370 de 1890,
alt. 119 b).

~ Unico. Sempre q'Lle tratar-se de tutelada possuidora
de apolices da divida publica iederal, será llecessaria li·
cença judicial.para que o marido, embora sui Juris, possa
obter a ~Iiminação da clausula - menor - da respectiva in
scripção.

D. 9370 de 1885, ali:. 49.

Art. 1668. - Os pupillos tem hypotheca legal sobre os
immoveis dos tutores.

§ I. Não tendo lmmoveis, os tutores legitimos e dativos
são obrigados a prestar fiança idonea á administração, não
se computando, poréll1; na avaliação de sua responsabili
dade os immoveis elo pupillo.



S 2. Sendo o tutor pessoa abonada e digna de fé, poderá
ser dispensado de prestar fiança, si afíirmar que nào acha
fiador.

D. 169 A de 1890, art. 3 8 2. - Ord. +, 105, 5. - Alv. 25
jUll. 1695. - Alv. 7 dez. 1689' - D. 370 de 1890, art. 150.

Art. 1669. - E' absolutamente prohibido ao tutor
a) por si ou por outrem comprar bens moveis ou il11l11o

veis de seus pupillos, ainda que a venda se faç'a em praça,
sob pena de nullidade, e não poderá haver, m tempo
algum por qualquer titulo, os bens vendidos, ainda depois
de de~xar a tutela, salvo por via de successão;

b) tornar-se cessionario de direitos ou creditos contra
o pupillo.

Ord. I, 88, 29. - Arg. ex Ord. 4, r02, 1.' - OVo 7., cap. 5.
- Cod. Peno aI"t. 232.

Duico. Sendo a compra feita ao tempo em que nào
exercer a tutela, cessará a presumpçào de fraude si o ex
tutor adq lrir bens que durante a sua gestão não tivessem
passado ao dominio de terceiro.

ex Ord. r, 88. 29.

Art. 1670: - Termina a tutela
I. com relação ao pupillo e ao tutor:
a) quando o pupillo torna-se maior, ou
b) obtem carta de supplemento de idade, ou
c) contrahe casamento.
II. com relação ao tutor sómente:
a) acabado o termo dentr do qual 'obrigad a servir;
b) pela superveniellcia de molivo de excusa;
c) quando é removido;
d) quando, sendo mãe ou avó, contrahe casamenlo.

Ord. I, 88, 27, 28, 50. - Res. 31 out. 1831. - Ord. 3', 9. 3. 
Ord. 3, 42, I. - Ol"d. 4, Ia•• r, 3, 9, Ia. - Ord. 4, 1°4, t. 

Ord. 3, 18, 5.

Art. 1671. - Cessando a tutela com relação ao pupillo,
ficará habilitado, sem mais justificação alguma, para os
actos da vida civil, assumindo a livre administração dos
bens, salvo si

a) obteve supplemento de idade,. ou
b) casou não l ndo 18 anDOS de i lade, ou
c) tendo meno~ de 20 annos, casou sem a precisa licença.



Ord. I, 8 , 19, 27. 28. - Res. 31 aul. I83r. - A. J. 8 jan. 1856.

ApL 1672. - Os tutores vencerão pelo trabalho da ad
ministração a vintena do que os bens renderem, não exce
dendo de 400.000 annualmente.

Ord. I, 8 • 53. - D. 561 de I 4 . - (Ah·. 16 et. 181+)'

Unico. Si ao tutor fôr deixado premio em testamento
ou codicillo, permitte-se a opção do premio ou da vintena.

Ord. I, • 53.

Apt. 1673. - Deverá ser removido '0 tutor con"encido de
prevaricação ou negligencia e obrigado a entregar os bens,
prestando contas e indemnisando perdas e damnos.

Ord. 1, 88, 50. - Ord. 4, 102, I, 3 e 9·

Apl. 1674. - Terminada a tutela, os tutores prestarão
contas. Antes dessa epocha os testamentarios e legitimos o
farâo de 4 em 4 annos; as mães e as avós e os tutores
dativos de 2 em 2 annos.

Ord. 1. 62, 37' - Ord. I, ,49. 50.

Apt. 1675. - Serão entregues os bens com os fructos, o
dinheiro e mais objectos recolhidos ao cofre, con~iderando
se vencido o termo do emprestimo á Fazenda Federal.

Ord. I, '. 27 37. - D. 2 46 d I 9 .

Unico. Os moyeis de que os pupillos se tiverem ser
vido serão restituidos no estado em que se acharem.

Ord. 1. 8, 5 in f.

Art. 1676. - O tutor deverá entregar os bens e qual
quer alcance com os juros da lei, julgado por sentença,
dentro de 9 dias, ob pena de prisão. Esta, porém, não se
effectuará sinão depois ele excutidos os bens hypothecaelos
e a fiança.

Ord. 4, I02, 9. - Cad. Peno art. 337. - D. 834 d 1851, ar!.
3_;s .

Art. 1677. - Si O tutor não tiver bens e os elo fiador
forem tambem insufficientes, proceder-se-ha contra o JUlZ,

que 110m-eou o tutor.

Ord. I, 83, 3. I • 20 _.,. - rd. 3. 'II, 3. - Ord. 4, 1 2. S, 8.

AI't. 1678. - ão serão julgadas boas as contas la tu
30
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tela sem que dos autos conste a certidão de estar feita a
inscripção da hypotheca legal do menor.

D. 370 de I go, art. 18g.

Art. 1679. - O juiz, O tutor e seus herdeiros respondem
civilmente p'elo damno causado ao pupillo por sua culpa
ou negligencia.

Ord. 3,41, 3, 9·

. 8 Unico. A responsabilidade do juiz é principal, quando
resulta de acto sámente seu; nos demais casos é subsidiaria.

On!. 1. -II, 3 g. - Ord. 4. 102, .

Art. 1680. - A execução de sentença proferida contra o
pupillo se fará 110S bens do tutor, que por sua negligencia
dér causa á mesma sentença.

~ r. ~i o tulor não tiver bens, a execução se fará nos
do juiz que o nomeou.

§ 2. Si o juiz ou seus herdeiros não tiverem bens, a execu
ção se fará nos do pupillo, ficando a este salvo o direito
de usar do beneficio de restituição e de haver a reparação
do damno ou do tutor ou do juiz e seus herdeiros.

Ord. 3, 4 I, 9· - D. 3084 de l898, P. III art. 492.

Art. 1681. - Em concurso de credores do tutor são
reivindicantes os tutelados pelos bens que lhes pertencerem
e quanto ás cousas adquiridas pelo tutor em seu proprio
nome com bens ou producto dos bens delles tutelados.

D. 917 de 1890. art. 68 1).

Art. 1682. - Nos actos sujeitos ao systema T01'rens, o
pupillo será representado por seu tutor ou em falta por um
tutor tLd hoe nomeado a requerimento de qualquer interes
sado pelo juiz competente.

Todos os actos do tutor serão válidos, como si do pro
prio representado emanassem.

D. 45111 de 1890. aI·t. 45. - D. g55 A de 18go, art. 8g.



C PITULO XI.

Da curatela.

Art. 1683. - Deve ser dado curador aos loucos, mal
ares de 2 [ annos, e aos prodigos.

Ord. 4, 103. pr. I.

Art. 1684. - A' curatela dos loucos precedem as infor
mações judiciaes precisas, devendo o enfermo, havendo
pengo, ser sequestrado e recolhido em estabelecimento
especial, na fórma do regulamentos administrativos.

Orel. 3, I03, pr. - D. 3214 ele 1899.

Art. 1685. - A cUl'atela do louco deve ser confiada na
ordem seguinte

a) á sua mulher, si, maior, honesta e ajuisada, quizer
aceitar o cargo;

b) ao pai ou mâe, nas mesmas condições em que póde
ser tutora;

c) ao avô paterno ou materno eJ sendo ambos vivos, ao
mais idoneo ;

d) ao filho, varão, maiOr e idooeo ;
e) ao irmão, germano consanguineo ou uterino malar,

idoneo e tendo casa separada;
f) ao parente mais chegado, paterno ou materno sendo

idoneo e abonado;
g) a qualquer extranho maior, idoneo e abonado.

Orel. 4, 103. 1, :1, + c 5. - Res. 31 ou. I 31. - ~x D. ISl de IS90
ar(s. 18 e 94. - Orel. 4. 102, 3.

Art. 1686. - A mulher, o pai, a mãe e o a.yà exercerão
o cargo emquanto durar a enfermidade; os demais não serào
obrigados a sen'il-o por mais de dous annos.

Ord..1, 103, ~ e 8

ArL 1687. - Não poderão ser curadores os que não
podem ser tutores, pre, alecendo os mesmos moti \ os de
excusa.

.'
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Arg. ex Ord. 4, 104, 6. - Ord. 4, 103, pr. - T. de FI'. C. ar!.
314 (nota).

Art. 1688. - O curador obrigar-se-ha a tratar da pessoa
do interdicto e eh fiel administração de seus beus.

Ord. 4, 103, pr. I.

Art. 1689. - uspende-se, mas não cessa, a curatela nos
interva,llos lucidos do interdicto.

On1. 4, 103. 3.

Art. 1690. - A curatela do louco termina
L em relação ao interdicto, quando recupera o uso inte-

gral da razão;
II. em relação ao curador,
a) findo o prazo em q'ue é obrigado a serVlr ;
b) quandó é removido;
c) quando é dispensado por superveniencia de excusa.

Ord. 4. 103. 2, . - Ord. 4, 104, 6.

Art.' 1691. "- A curatela do prodigo 'é deferida na mes
ma ordem em que a dos loucos, prevalecendo as mesmas
incapacidades e excusas.

Ord. 4, 103, pr. I. 6, 8.

Art. 1692. - O curador do prodigo para os actos judi
ciaes e extrajudiciaes do interdicto quanto aos bens é
equiparado ao tutor do impubere.

x Orel. 4, 103, 6.

Art. 1693. - A cnratela durará emquanto perseverar o
interelicto em~ seu máo governo e pela fama que delle hou
ver e juizo ele parentes, amigos e visinbos não se adqui·
rir convicção de haver contrahido habitas ele temperança
na de peza.

Ord. 4, 1'03, 7.

,APt. 16,94.
a) findo o
b) quando
c) quando

Termina a cUl-atela, quanto ao curador,
prazo dentro do qual é obrigado a servir;
obtem dispensa por superveniencia de excusa;
é removido.

Ord. 4, 1 0 3, 8.,

Art. 1695. - O curador quer elo louco quer do prodigo
recebe os bens por inventario e dá contas de sua gestão,
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produzindo a sentença que julgal-a os mesmos effeitos da
que julga os actos dos tutores.

Ord. 4, 103, pr. I, 2, 6. - Ord. 4' 1°4. 6.

§ Unico. i fàr curadora a mulher do interdicto não re
ceberá os bens por im entario nem será obrigada á pres
tação de contas.

Ord. 4. 103. 3.

Art. 1696. - Os alimentos do interdicto, louco ou pro
digo, serão taxados, tendo-se em consideração tambem o
necessario á sua mulher e filhos.

Ord. 4. 103. pr. r.

Art. 1697. - O interdicto, louco ou prodigo, tem hypo
theca legal sobre os bens do curador.

D. 169 A de r8go, art. 3 S 2. - D. 3ío de 1890, art. 131 5; 1.

I. Tão serão julgadas boas as contas da curatela sem
que dos autos conste certidão de estar inscripta a hypotheca.

D. 370 cit. art. 1 9.

~ 2. Em concurso de credores do curador o interdicto é
credor rei\'indicante pelos bens que lhe pertencerem e quanto
ás cousas adquiridas pelo curador em seu proprio nome
com bens ou com o producto dos bens delle curatelado.

D. 17 de l'gO. art. 6 1).

Art. 1698. - O curador do interdicto não poderá adqui
rir para si, directa ou indirectamente ou poi- acto simulado,
no todo ou em parte, propriedade ou effeito sob sua guarda
e administração nem entrar em alguma especulação de lu
cro ou inlere,se relativo a esses bens.

A acquisição será nulla e o procedimento criminoso.

od. P n. art. .32.

Art. 1699. - Nos actos sujeito ao systema TorrclIs
applicavel ao interdicto a disposição do art. 1682.

Toclos os actos do curador serão válidos como si ema
nassem do proprio representado.

D. 45113 de 1890, art. 45. - D. 955.\ de 1 90, art. 89.
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CAPITULO XII.

Da curadoria dos bens de ausentes.

Art. 1700. - Os bens e direitos do ausente serão con
fiados pelos juizes competentes á guarda e administração
de curadores, salvo o disposto em tratado, ajuste ou con·
venção internacional, quando

L o ausente não deixou mulher ou pais, sob cujo poder
estiyesse, ou procurador na terra, ficando desamparados os
bens;

II. tratar-se de herança, e
a) o herdeiro ascendente ou descendente não tiver pro

curador legalmente autorisado para receber o que lhe per
tencer ;

b) não estiver presente o outro conjuge ou testamenteiro
que aceite a testamentaria;

c) não houver herdeiro collateral dentro do 30 gráo por
direito civil, presente e notoriamente conhecido;

d) houver herdeiro ausente sem procurador no lugar c
o quinhão estiver em mão do COl1j Llge, cabeça do casal, do
herdeiro ascendente ou do testamenteiro.

Ord. I, 62, 38. - Ord. r. 90, pr. - D. 855 ele 1851. - D. 2~33 de
1859, art. 3. - D. 3271 ele 1899, a1t. 2 r.

§ Unico. Presente se entende o que está na terra e lugar.

Ord. 3, 91, ])1'.

Art. 1701. - Havendo curadores geraes nomeados segun
do as leis de org~nisação judiciaria ou de Fazenda do
Estados, observar-se-ha o que ellas dispuzerem, respeita
dos os ajustes e convenções internacionaes, a legislação
commercial, quando occorrer o caso dos arts. 309 e 310 do
Codigo Commercial. e a competencia federal.

§ 1. O Districto Federal, quando [ôr competente a jus
tiça local, se regerá pelas leis de sua organisação especial
e principalmente pelo disposto nos decretos n. 2433 de r5
de J nho de r859 e n. 3271 de 2 de Maio de r899.

C. Rep. art. 34 n· 23. - D. 855 de 1851. - Cod. Com. arts.309
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e 310 - D. 2433 de 1859· - D. 308+ de 1898, P. V. arts. 155. 156
e sego - D. 3271 de 1899, art. 13.

§ 2. Em todo o caso será garantida a intervenção do mi
nisterio publico federal para officiar e assistir á arrecada
ção dos bens, ás acções, justificações e reclamações que
a respeito desses bens se levantarem em juizo, requerer
que sejão immediatamente recolhidos aos cofres nacionaes
o ouro, a prata, pedras preciosas, titulas de divida publi
ca e qualquer dinheiro que se arrecadar on fôr apurado, e
promover o processo da vacancia e devolução, desde que
fôr de direito.

L. 221 de 189+, art. 32 n. r. - D. 3084 de 1898, P. I, ali:. 1~7.

Art. 1702. - Será tambell1 nomeado, havendo herdeiros
ausentes, curador que assista ao inve1Jtario e partilhas,
arrecade e administre os bens, si, findo o tempo da conta
do testamento ou julgada a partilha, não tiverem os herdei
ros recebido a herança por qualquer motivo.

D. 2433 de 1859, art. 9 - D. 3271 de 1899, art. 13.

Art. 1703. - Os' parentes mais proximos do ausente se·
rão preferidos aos extranhos para curadores, si forem ido·
neos, mas ficarão sujeitos a todos os onus dos demais cura
dores com as correspondentes vantagens.

D. 2433 de 1859, ali:. 80.

Art. 1704. - O curador nomeado pelo JUIZ competente,
antes de entrar em exercicio, prestará fiança idonea salvo
si não houver quem queira encarregar-se da guarda e ad
mini&tração e os bens forem de pouca importancia.

D. cito art. 20.

Art. 1705. - Ao curador incumbe
a) promover com diligencia a arrecadação dos bens e

administraI-os;
b) representar o ausente em juizo ou fóra delle, deman

dando e sendo demandado pelo que lhe disser re peito;
c) fazer aproveitar e cultivar os bens de raiz, sob sua

immediata administração ou por arrendamento;
d) requerer a venda de immoveis em hasta publica, quan

do da demora se seguir ruina ou fôr indispensav I o seu
preço para pagamento de credores, 1 galmente habilitauos ;

e) requerer a venda em hasta publica de moveis e se-
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moventes, cuja conservação fôr prejudicial e das acções
de companhias, não havendo dinheiro para realisar as en
tradas ou ameaçando depreciarem-se;

f) promover pelos meios legaes a cobrança das dividas
activas;

g) fazer entrega nos cofres publicos do ouro, prata, joio
as, titulos da divida publica, dinheiro arrecadado e que se
fôr apurando.

D. cito m-ts. 3 . 40, -}3, 57 e 7g· - D. 3271 d I gg. art. 3 ~ 4·

§ r. Nos actos judiciaes o· ausente tambem será represen·
tado pelo ministerio publico e por um curador á lide, sem
prejuízo da citação por editos.

D. 737 de 1850, art. 54' - D. 84 de 1 go, art. III. - D. 763
ele 18go. - D. 1030 ele 18go. - L. 221 de 18g4, art. 3311. I. - D.
3084 de 18g8, P. 1, art. 127· -

§ 2. Não serão vendidos os moveis com valor de affei·
ção, taes como retratos de familia, col1ecções, manuscri·
ptos.

§ 3. Os move~s e semoventes destinados e applicados á
laboração dos estabelecimentos' agricola" ou fabris sómen
té serão vendidos com os mesmos estabelecimentos em sua
integridade e não por partes.

D. 2433 cito art. 38 SR 1 e 2; - D. 3271 cito art. 3 ~ 4'

::J 4. O producto dos bens e o dinheiro recolhidos aos cofr<:s
federaes serão recebidos conro emprestimo.

L. 628 ele I SI. - L. 55g ele 18g8, art. 3 n. II.

§ 5. Quaesquer papeis que contenhão segredos de fa·
milia serão em involucros, sellados e lacrados, recolhidos
aos cofres dos depositos publicos, decl'arando-se o conte
udo com a rubrica do juiz e elo curador.

D. 24-33 cito arl. 38. - D. 3271 cil. art. 3 ;:; 4,

~ 6. No principio de cada mez será recolhido aos cofres
publicos o producto liquido arrecadado no mez anterior
não só do .rendimento que tiverem tido os bens adminis
trados como das dividas que se houverem co~rado.

D. 2-}33 cil. arts. 44 e 79 n. 6 - D. 3271 cil. arl. g.

'. 7. Ao~ successores, ainda que provisorios e não aoS
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curadores serão entregues os valures depositados nos co
fi-es puLlicos.

D. 2+33 cito ai ts, 38, 53 e 58.

Art. 1706. - O curador, quando removido ou terminada
a curadoria prestará contas de sua gestão, sendo respon
s<...bilisado pelos damnos causados por culpa ou negligencia~

D. 2433 cito alto 81. - Ol·d. I. go.

Art. 1707. - A curadoria termina
a) pelo comparecimento do ausente ou ele procurador ou

de pessoa que legalmente o represente;
b) pela installação da successão provisoria, ou curadoria

definitiva:
c) pela certeza legal da morte do ausente.

D. 24-33 rito arts. 2, 4-7 e 57. - Ord. I 62, 38. - D. 2 00 de I8g8,
art. g. , .

Art. 1708. - Defere-se a successão provisoria ou curado
ria definitiva, quando se presume Ç1. morte do ausente nos
termos do art. lIO.~ #

D. 2433 cito art. 47.

Art. 1709. - Será deferida aos herdeiros instituidos em
testamento e, na falta, aos parentes a quem caiba a suc
cessão ao tempo da presumpção da morte.

Ord. T, 62, 38. - D. 2433 cito ar-t. 47.

§ Unico. A successão provisoria transfere apenas domi
mo resoluvel.

ex. Ord. I, 62. 38. - ex. D. 2+33 cito art. _. - D. 2 00 de I8g8,

art.

Art. 1710. - Os herdeiros deverão habilitar-se na fórma
das leis processuaes, dispensados de habilitação os paren
tes notorial1l~nte conhecidos dentro do 2° gráo por direito
canonico e observados os ajustes, convenções ou accor
dos internacionaes.

'. Rep. art. 34 n. 23. - D. _+33 cito arts.4, 46 e 47. - D. 7727 de
I 80 (Accordo com a Italia 14 de j\.\u. I879; Protocollo ele 14 ab.
IS o).

§ Unico. Para a habilitação não bastão testemunhas; são
indispensaveis documentos óriginaes e authenticos .

Alv. 9 ag-. 1759 § 5. - Res. 29 set. 1760.
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Art. 1711. - Os bens serão entregu s por inventario
com declaração do valor e dos rendimentos, prestando os
herdeiros um só fiador, abonado, residente no lugar e pos
suidor de immoveis.

§ Unico. O fiador obrigar-se-ha a responder pela restituição
dos bens como depositaria e principal pagador.

. Ord. I, 62, 38.

Art. 1712. - Termina a successão provisoria
a) pelo apparecimento do ausente;
b) quando ha certeza absoluta de sua morte;
c) quando se presume sua morte nos termos do art.

.110 § I.

Ord. I, 6, 38. - Ord. 4, g6 e sego. - D. 2433 cito arts. 2, 47 e
57. - :El. 2800 de I8g8, art. g.

Art. 1713. - Conhecida com certeza a data da morte
do ausente, a successão definitiva C0mpete áquelles que
nessa data serião os herdeiros.

Arg. ex Ord. I, 62, 38. - ex D. 2433 cito art. 2. - ex D. 737
de 1850, act. 186.

Art. 1714. - Os curadores terão direito ás remunera
ções fixadas em lei federal e responderão pelos descami·
nhos e prejuizos que causarem á Fazenda Nacional.

D. 2433 cito arts. 83 e 84' - Arg. ex L. 221 de 18g4, art. 32.

Art. 1715. - No Districto Federal será observado, no
que lhes fór applicavel, o disposto no art. 191 I sobre he
ranças jacentes.

D. 3271 de 1899 art. 13.



Art. 1716. - .1:..eta morte de uma pessoa ou pela instal
lação da successão provisoria do ausente, seu ~atrlnonio

passa como universalidade aos seus herdeiros. ~}---.Ir
~~ ~~~

Al\·. 9 no\o. 1754. - Ord. 3. 66. 2. - Ord. 4, 96, 17. - D. 2433
de 1859, art. 22. (Ord. I, 2, 38) e art·47. -.J. S. T. F. 1898,
17 ag. (R vista de ]urispr. dez. 1898 pg. 389).

:-l U nico. Instituindo o militar dous herdeiros, um para
os bens adquiridos na profissão militar e outro para os
demais, entender-se-ha serem duas as heranças.

Ord. 4, 83. 4·

Art. 1717. - Herdeiro é o que succede na totalidade;...,..-- ~:~ '!II'"
dos bens .ua herança ou em uma quota ou remanescente,s;4.:: ,..). .
sem determinação de objectos, representando assim a pes-;::t::!i~ _
soa de cuja herança se trata. ~À-g

/l.rg. x rd'4'42, inf.-Orcl. 3,rr, 2.-0rd'4 48, 3.-0rd'4'4S'3.~,~,
Art. 1718. - A capacidade para succeder é a do tempo ~-'íj.~

da abertura da successão. 1Jt.11"
Ass. 295 de 9 ~b. 1772.

Art. 1719. - São herdeiros necessarios ou forçados os
ascendentes e os descendentes"~ ,-.J.--...... h f~~pA.

J,~_~~/,,{

Alv. 17 jUI1. 1809, § 8 e 9. - D. 1343 de 1854• - D. 2708 de 1860. lt. n"-1.1'.
ar!. 3. - D. 2800 cl r898, ar!. 4'

~ Unico. Os netos e outros descedentes não se conside
rão herdeiros necessarios do avô ou outro ascendente, que

. ~'a~~/c.t.u"o.~1!"'óI~~ Z:h lJ-4A- 4-l-t400.... ~
14k., -L '#:~iJ-o.--~...... rr;'J:~~,cJ.-.-.- Li-~J
,~ a ~~~cr:::';'~~ };a.cc:$-~~~.4.._ .~;l...

.... ACCeC2= ••~~ ~JcA.'''_~~~,~~e··_

.~A.~h.&.~. -lU /'{;-II... .~



Art. 1720. - A representação dá aos filhos ou descen·
dentes do premorto o direito de tomar o lugar ou gráo
dessa pessoa na ordem da successão.

§ r. Este direito é excluido pela desherdação.
§ 2. A renuncia do herdeiro nào cn~a tal direito.

Kov. 1I8, caps. r e 3. - Orei. 4. 82, 4, - Ord. 4. 91, 2. - Ord. 4,

96, pr. - C. C. E. 26 out. 18 3 .

.:::fl'tf';::t:;t::.Ãrt. 1721. - A representaçào tem lugar sómente
~... ?~;J.J,. __a), na linha descendente,. e

I)~. bJ na collateral a respeIto dos filhos de irmãos quer
concorrão com tios quer com filhos destes.

-o\". !I8, cap. 3.

r. O direito de representação opéra a transmissão da
herança pe1' s.tirpes.

::-;0\'. II , cap. 3.

2. Sendo varias os representantes de uma mesma pes
soa, repartirão entre si o que tinha de caber ao represen
tado, .como si her:dassem delle.

~M a. k....- Nov. lI8, caps. 1. 2 e 3.

PLI#~••n,.:..../'Art. 1722. - Aberta a successão, a posse da Ul1lver
~J- .... _ ,.,....o<:salidade dos bens ou da L rança passa logo, e só por ef
~..,.--. ....~.-~ito da lei, aos herdeiros quer legitimas quer escriptos ou
~ (.i ~estamentarios, sem prejuizo do direito de renunciar a he
::;t'~::::l:ança ou de aceitaI-a a beneficio de inventario. (fJ
~~.. .

./ ~ .\1\'. 9 novo 1754. - Ar/{. ex Ore1. _I, 87, L-L. 17 ag-. 1761

~~~~....~ §7' - AsS. 319 cl 16 fev. 1786 . ~-~b~.!:L7!;-
.....:. 1f.I---- .tz::r,....... ~ r. Na linha dos descendentes e ascendentes a transmis-
~~aão da posse civil da herança verifica-se ao infinito em

~."....r. , tàdos os gráos .
.4/.IJj" § 2. Na linha collateral, além elos irmãos e filhos de ir

mãos, a posse civil transmitte-se aos mais proximos pa
rentes até o l1ecim gráo por direito civil, que tiverem á
herança um direito certo e indubitavel.

((,~~."'~iJ b.~'F&>4~~&~Bdf!..~"
;t;:.::--~'/le-~~~/h'-Yk--..-.-.~~~
t--~~~---4Q~~~""..u~~

~~)vI~~.~·~~~_.:~J~ ,8_~~.~·
r--'~._~ ,--~ ~~~~
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·~..d~",~~ft'A~~~~ ~ L

.Ll.-09f6o o o •••~L/~:h::~~L_;>Q:~~~
. j.o ••• ~._~~~i!--~~a-,

~~~~~.-....~ . . '~ L-,-~ ---:- --
J-._ c:.~~ r--~... ,

. , p,c. ...... ovo II , cap. 1. - Ass. 319 de [6 fev. 1786. - D. 2133 ele '1r.~/7,1,L \
1 59. art. 3 u. 1 e art. 4'

§ 3. Havendo mais de um herdeiro, a successão e con
sequente posse civil estabelecem um estado de communhão,
que as partilhas, acto meramente declaratorio, fazem cessar.

2. Occorrendo ella e promovida a nullidade ou a annul
lação de actos do fallido, respondem

r. os successores 1/tort1"s causa dos que figurárão no acto
como contractantes ou que por effeito delle forão pagos,
garantidos ou beneficiados, até a importancia da quota
hereditaria, do legado ou usufructo;

II. os successores destes
a) si tiverão conhecimento, no momento em que se creou

o seu direit.o, da intenção do fallido de prejudicar os cre
dores;

b) si o direito se originou de acto nuHo nos termos dos
art.. 28 e 29 do decreto n.917 de 24 de Outubro de r890 ;

c) si fôr o conju,ge ou parente ou affim na linha recta
e na collateral até o 2° gráo, sempre que resultar ou tiver
resultado prejuizo aos credores e se provar que o contra·
ctante não ignorava na data do acto o designio do fallido
ou o seu estado de fallencia;

II1. os successores mortis causa das pessoas indicadas
no paragrapho anterior até a importancia da quota here
ditaria, do legado ou usufructo.

D. 917 de 18go, ar!. 32.

Art. 1725. - A successão é regulada pela lei vigente ao
tempo em que ella se abre.
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·\ss. 290 de 5 dez. 1770. - Ass. 295 de 9 ab. 177-. - R.'. C.
E. lO ag. r 89. - A. F. Sr de r889· - A. F. 647 de 1879. - A.
F. 512 de 1875. - D. 2800 de r898. art. 3.

Art. 1726. - A successão é legitima ou abintestado e
testamentaria, conforme se devolve em virtude da lei ou
por acto de ultima vontade.

L. 17 ag. 176r 6. - L. 9 set. 1769. - Alv. 17 jun. I 09. ~s

(J 8 e 9· - D. 451 B dI" 18go, art. 60. - D. 280 d 189, ar!. 2.

....*""...t ,1-./~r Ord. 2, 1 , 7 in f. - Ord. '4, 83. 3.

"'W"oW"":~~rt. 1727. - Póde-se morrer em parte com testamento
~ e..- em parte abintestado.

';HtJr;;,-=-_Alkfh-
~,,~ Ord. 4, 82, )lI'. - L. 9 ser. 1769· - D. 17 jul. 1778. - AIv. 20

M"5~~laio r796.

~;'f: § Unico. Si O militar instituir alguem por herdeiro de bens
d-.J4Nt.. designados, entende·se que morre abintestado no restante.

Ord. 4, 83, 3.

Art. 1728. - Sem clausula explicita do testamento a
parte destituta de herança ou legado não cede ao co-her
deiro ou co-Iegatario nomeado conjunctamente.

Arg-. ex L. 9 seI. 1769. - D. 17 jul. 1778. - T. de FI'. C. art.
1008 (nota).

Art. 1729. - Na falta total ou parcial de successão teso
tamentaria prevalece a legitima.

Ord. 4, 82, pr. - L. 9 set. 1769.

Art. 1730. - Os bens perp·~tuamenteaforados equipárão
se aos al10diaes para os eíTeitos da succ ssão.

Ord. 4. 36, 7· - Ord. 4. 96, 23, 24. - Ah·. 6 mar. 1669.

~,~./-~~·~t+4;

~~~~~~~~~CAPITULO II.
A.':. __ I . ~tz #'IA-
/~ / ~

frio- tJ~U4II'~""~ Da successão legitima ou ab-intestato.
Me/.)

.J.~. ~. D I" - I .. b . t. ~ Art. 1731. - eJere-se a successao egltlma ou Cl .tJ1 es-
t~"" tato na ordem seguinte
J ku....Jn: a) aos descendentes;
p.,)o~! ...,..'J...J.. b) na falta dos descendentes aos ascendentes; d.." tJ ~,.J:'1T1
~o~·t·~

~o~W
d.' l'.



~/~~.ad7':Vt?.b-r. ~ ~~~~'k4_,-'~
um~......iI.,.....ao ?~~ ~~(~~r-ce,.-J~.k~.'.2..,N

J1L~~~ ln1-:~4::. 4eH~-o~'" ""~ ,,;;,;.u.••~/~
~~ ~~?-za.~,p..e.~,ç- ~ ~ ..'~~~_~e""/~_.

I rvd;9/3;~ c-'_,,~6>-. ~ ~~ h ~~~.
"". 1;.',h ~(! • .J,f';;L _1·/~)!l.'~g

c) na falta de uns e outros aos collateraes até o decimo
gráo por direito civil ; 1{90-,~ ~ ~/nltJ-.#f"Lf'l~~'-#t~::.

~ 1fuit" ur;. ~,~~_.~.~."..
~§d)Tn~ faltea d~dto~os ao c njuge sobreviv n e,*- &,-~ ..... ::;:=.--:.....~
~~mco. onS1 erao-se vagos e como taes se devolvem_~#.IJ" ~

a Fazenda Federal os bens da herança encontrados nat.~~:t::.:t'i
Republica, quando não ha herdeiros ou quando eSJe§ pão~~

queirão aceitaI-a.!h'~~""u~~tnU~~tPJt~~~
O'd. " 9°, " - O'd. ,. ,6, '7. - O,d. " 96, pc. - O'd. "f!!i!?
94, - Ass. 319 de 16 fev. 1786. - D. 2433 de 1859 art. II §§ 1

2. - D. 3271 de 1899, art. 5 § 1. - L. 221 de 1894, art. 32
n. I. - D. 3084 de 1898, P. l, art. 127. - D. 2800 de 1898. -

R. C. C. E. 19 novo 1862. - ReI. M. ReI. Ex1:. 1895. -~~-~-~-I~~l
Art. 1732. - Na ordem dos descendentes succedem .-
a) os filhos legitimas e os illegitimos successiveis ;(,~I7Ji)

b) na falta de filhos os netos ou outros descendentes
sem limitação de gráo, preferidos apenas os de gráo mais
proximo, sem prejuizo do direito de representação.

ardo 4. 82, 4, - ardo 4, 96, pr. - Nov. II8 cap. 1.

§ r. Na successão dos descenuenles ha perfeita igual
dade quer entre os de diversos casamentos quer entre os
illegitimos successiveis, ainda que não sejão germanos, quer
entre uns e outros.

ardo 4, 6. pr. - L. 463 de I 47.

§ 2. Succedem, como si legitimas fossem, os filhos pro
venientes de casamento nullo ou annullavel contrahido em
boa fé reciproca ou por parte de um só dos contrahentes,
gozando do mesmo direito os havidos antes do casamento
nas mesmas condições em que o válido opéra a legitima
ção.

Só ao contrahente de boa: fé aproveitará a reciprocidade
do direito de successão.

D. 181 de 1 90, arts. 56 ~ 1 e 75.

Art. 1783. - São filhos illegitimos successiveis
I. com relação ao pai os que houverem sido por elle

reconhecidos por qualquer dos meios indioados no art. I29.

II. com .relação á mãe todos os que não forem prove-
nientes de seu adulterio ou incesto.

ardo 4 92, pr. - ardo ,4, 93. - D. 463 de 1847, - D. 1 1 de
1890, art. 7 § r. - Pro\'. 29 de I848. - A. F. 279' de 1853, -

ex L. 4
63

de 1 47. ~ ;....- • tL... . ~,.,,~~ #J~

1"fN&~~~ tIIl~~ Ik. ~ ~.I-Io



.k.Jh~~~;"~l4M".7: c9~~ ~~h__ «~
~:f~~.I~r~~h;(;"'''/' ~~~j~F~'~
I::::'~.....-.... ~,...:.L.:; ..,~ .::- _cc• • .&..5.:,,/*--?-..J..;.~
~~"h~ ~~~/-t--":r~'-"~---"'..J;,.

zZ:~:;::~~k:~~·~.J-tt;;:;~o~~o:::::-::;;~~
~-Iwr~.-L/~~A~"'~a..JI<LL.~. -:; .. c. ..r~.k-<"'. t1.f. ~J.v

§ I. Para que os Elhos naturaes reconhecidos pelo pai
concorrão á successão com filhos legitimos ou seus repre
sentantes é necessario que o reconhecimento, feito por
qualquer dos meios do art. 129, seja anterior ao casamen
to de que proveio a prole legitima ou refira-se a filhos con
cebidos e nascidos depois de dissolvido tal casamento.

D. 463 de I 47, art. 2. - . 181 1 1890, art. 7 ~ 1. - Arg.
ex L. 2556 de 1874, art. I 11. 6. - Dil'. T. 3, Piro 233: T. 30 pg.

!Ác. 564; T. 46 pg. 4 68 ; T. 49 pg. 351 . T. 50 pg. 567; T. 56 pg-. 182.

. ~~/';:'3 § 2. Os filhos naturaes successiveis concorrem com os
~""'fJl~itimos á herança materna in'dependentemente de reco
.':t~~nhecil11ento, quer havidos antes do casamento de que pro
.I,.,....uJt...-- ,,-vierão os legitimos quer depois de sua dissolução.
,.~. ti. ,;.r. ex LegisL it.

Art. 1734. - Na ordem dos herdeiros ascendentes suc
cedem, com exclusão dos' irmãos. o pai e a mãe, ou qual
quer d_lle? que vivo fór, e na falta os ascendentes mais
chegados em gráo, excluindo o mais proxíl11o ao mais re
moto.

Ord. +> 9!, pr. - Ord. 4,' 96 .. pr.

§ r. Estando os ascendentes divorciados, cada um delles
succederá n0. metade do que lhes caberia si não occorresse
tal circumstancia.

ex D. 181 de 18go. - Ord. 4, 91, pr.

§ 2. Si O filho fallecido deixar irmãos germanos e o pai
ou· mãe se achar em estado de viuvez, a herança se devol~

verá com clominio resoluvel, operando-se a resolução lago
que contrahir casamento.

§ 3. A resolução se opérà em favor dos irmãos genna,
nos do fallecido.

§ 4. Si al tempo do fallecimento do filho, o pai ou mãe,
existindo irmãos germanos do fallecido, já tiver contrahi'do
casamento, apenas terá o uso e fructo, pertencendo, oesde
a abertura da succ~ssão, a herança a esses irmãos.

• I
Ord. 4. 91, 2, 4. - D. 5581 d 1874. ar!. 7. - D. 280 de 18g8.
art. 8.

§ 5. Occorrendo que todos os' irmãos do fallecido não
sobrevivão' ao pai ou mãe, os bens passarão em plena pro-



priedade ao pai ou mãe, que succedêra 'com as limitações
dos paragraphos anteriores, ficando assim excluidos os netos.

Ord. 4, 91, 2.

Art. 1735. - As limitações do artigo anterior só procedem
a) a respeito do pai ou da mãe e não dos avós;
b) existindo filho ou filhos do mesmo leito do fallecido

ou neto que concorra com tio vivo e não quando existem
netos sómente;

c) tratando-se da successão do pai, a respeito dos bens·
que o filho adquil"iu por herança da mãe ou dos avós ma
ternos;

d) tratando-se da successão da mãe, a respeito dos bens
que o filho adquiriu por herança do pai ou dos avós pa
ternos;

e) havendo testamento, caso em que prevalecerão suas
disposições em favor do pal ou mãe.

Ord. 4, 91, 2, 3, 4'

Art. 1736. - Os bens deferidos nas condições do ~rt.

1734 2, 3 e 4 ao pai ou mãe não se communicarão ao outro
conjuge e nelles não terão parte os filhos procedentes deste.

Orei. 4. 91, 2.

§ r. s apolices da divida publica federal, inscripta em
nome do :filho fallecido, sómente serão transferidas ao pai
ou mãe em virtude de decíeto judicial de\ idamente moti
vado.

D. 9370 de 1885, art. 66.

§ 2. Os irmãos. germanos m nores elo fallecido t' m hy
potheca legal sobre os bens do pai ou mãe, contrabielo
outro casamento.

D. 169 A de 1 90, art. 3 ~ 4, - D. 370 de 1890, art. 131 ~ 4,

Art. 1737. - Só o ascendente que de boa ré contrahiu ca
samento declarado nullo ou annullado succederá aos filhos
clelle proceJ.entes ou por elle legitimados.

D. 181 d 1890, art. 75.

Art. 1738. - Si no m smo gráo concorrer m ascenden
tes das linllas patema e materna, a ]leranca c1ividir-se-ha
em duas partes iguaes, uma para cada linha ou existão to
dos os avós ou tenha fallecido algum delles.

31
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~~4-'P'..-r~,-.;>~~~_ 482 - __ . Z.....r~4W't~~
~~~~ ~~ <..- ~~ ,
_-:--__. '-8'17-~. /f.J..r-~ '~-&.-.t!~"#1 ~; 94"Jio .
~ lN:~ I OVo 11 8, cap. 2. 'J-~

.~ '4w- Art..1739. - Os i.rmãos germanos o~ bilateraes precec1em~~,~
~-t;;; , aos umlateraes, utenoos ou consangumeos. iI&ft_

~,~. § U Bico. Os filhos elos irmãos gennanos excluem os ir-~"'-
"'/"'/ '1 . 11 - d - -,-..mãos um ateraes e aSSIm com e es nao po erao concorre~,

os filhos destes. r~~

Ord. 4, g6, pr. - OVo nS, cap. 3 pr.

Art. 1740. - Os sobrinhos, filhos de irnião, por direito.x--'tI'9~-.....
de repr~sentação excluem os tios do fallecido, e succedell)~~-~

in sti1'pes, quer concorrão com tios, irmãos do fallecido,
~ Luer com outros sobrinhos.

~ .""'" ~ ovo !I8, cap. 3. - Accordão 11.5570 da ReI. da Côrte de 20 set.
I;;,.~ ::;:::'r856. - (Direito consuetuelinario - Revista do Inst. dos Advog.
z: ~J..o~·_set. de r867, pg. 'fo5).

~L-~IfY':,.Art. 1741. - :t\a ordem dos collateraes os irmãos illegiti
~~!n.os e maiS 'par~n.te~ por par:te da mãe succedem entre si,.
44. am?a que a llleg1tumdade seja ~al ~ue excl~a a successão '.\
N.t. U/1R reCIproca da mãe e do filho'(~I' -.,_ _ ~t;: -, ...~

---41,'''''~
Ord. 4, 93. - T. ele Fr. '. ar-t. 972.

Art. 1742. - Exceptuados os sobrinhos, filhos de irmãos,
todos os outros collateraes succedem in capita, segundo a
prerogativa de cada gráo e de modo que os mais proximos
preferem aos mais remotos, sem differença de sexo, idade
ou linha.

Ord. 4, 96, pr. - Nov. u8, cal 3 ~ 1.

Art. 1743. - Os tios paternos e maternos concorrem á
successão do sobrinho sem attenção á origem dos bens.

Orel. 4. 96.

Art. 1744. - O conjuge sobrevivente é chamado á sucL
cessão do prelT~orto si ao tempo do fallecimento com elle
vivia junto,. habitando a mesma casa. (11h'J-/~'wP-vaM": 1731)

Orel. 'f 94, - Orel. 4, g5, pr. - D. 181 de 18go. arls·77 e 78.

Art. 1745. - os aforamentos vitalicios, em falta de no
meado, a successão defere-se

a) aos descendentes legitimas e illegitimos successiveis,
excluindo o mais pro~il1lo ao mais remoto, o mais velho aos
outros e o do sexo masculino ao do feminino;

b) na falta de clescendentes aos ascendentes sob a meSDla



- -+83-

regra de proximidaele ele gráo e diITerença ele se.xo e ida
de;

c) na falta de as endentes aos collateraes até o 4° gráo
por direito canonico. 'r.;>J-.>aAi./779.-lg!fr

OreI. .(, 36, 2, .1' - Ass. 319 de 16 f v. 1786 2° quesilO. - L. 9
sct. 176'), ~ 26. (D. [7 JU!. 1778). - T. cif' Fr. C. art. 976.

t';.~1&rt. 1746. - Não podem succeder abintestadoL~
r:~ '. a) aquelles que por [orça ou engano estorvárã;~~~.~-".....'-- ~....&....... disposição dos bens em testamento ; r~-----

l.".,,~b) os descendentes e ascendentes solemnemente desherda- ~/1M.
~'/fdõs com justa ~ausa; .
'~c) os ascendentes excluidos de succeder aos descendentes
~!"~r terem deixado de fazer o devid9 inventario na prazo

" l~~; .
d) os herdeiros que forem remissos e negligentes em pro-

uL~'J..J.curar o restabelecimento ele seus ascendentes e parentes,
~1'~ [allecir1os ln estado ele ali nação mental;
'~r e) os que se excusárão da tutela ou curatela ;r:t:::- [) as. filhas ~nenore~ de 21 annos que se deshonestarem.
~. § Ul1lco. lUcapacldade das filhas que se deshonestarem
~-~ód~r~ cessar si lhes fôr perdoada a injuria e forem
. /"instItUldas em testamento, uma vez que ao tempo da aber
~;::;:;::tura da successão não haja outros descendentes legiti
~if-Ln-rnos ou estes annuão.
I/.f! a). Ord. 4, 84, pr. - Ord. 4, 88, 13.

·b). Ord. 4, S:!, 2 .\. - Orel. • 88. - Ord. 4. 89.
~~~r.A$S' "o (310) de 20 jul. 17 o.
lL.~ #-,l;;i c) OTel. r 8, 8. - Ass. 3° (309) de 20 jul. 1780.

-, -.~ d'. Onl. .\, 88, T+.
Ih,.c........f-J<..~ e). Orel. 4, 102. 4 e G.
'1~ ~<"~f). Orel. 4- 8 ,r - L. 19 jUI1. 1775!:i~ 4 e 5. - L. 29 novo.,.,..J....I:!:7~ '1775. - Ass. ~98 de 9 nb. 1772 f ~. - Alv. 29 ag. 1776.
~ ~~L. 6 out. 17!\+ !:: G. - Rcs. :)1 out. L83I.
~h~- S uU. ..., On!. -I, 88,2. - Ass. 2.8 cI 9 ah. 1772 § ..

'l/fJlt.!tt. Art. 1747. - Incorre na pena de desherelação a filha
. í" nienor de 21 annos que casar sem supprimento judicial

elo consentimento negado pelo pai ou pela mãe.
~.1. Si, porém, o casamento fôr contrahido com pessoa

notoriamente melhor elo que aquella com quem (l pai ou
mãe podel-a-hia casar, fica ao arbitrio do pai ou mãe
desherelal-a da metade da legitima.

§ 2. N"'lo havendo desherdp.ção expressa de tal metade,



a filha herdará .livremente, ainda que haja outros descen·
dentes sucreSSlvelS.

Orel. 4, 88. '!, 3. - Ass. 298 ele 9 ab. 177- !:i 2. - L. 29 no".
]775. - L. 6 out. 1784, - D. ]8] ele J890 arts. 7 ~ 7 e 111.

Art. 1748. - Ficará de pleno direito privado da successão
da descendente o ascendente andem nado por rime de
rapto ou de lena inio ontra ella.

Cad. Pcn. art. 27 ~ UU. e art. 277.

Art. 1749. - ..:li algum extranho, pela falta do herdeiro,
que nào quiz pre tar-se, sendo requerido, soccorreu ao
fallecido durante a sua enfermidade (art. 1746), adquirirá
direito á herança de que o herdeiro será privado por sua
ingrati.d ão.

Orc!. <\, 88, 15.

'ECÇÃü L

Disposições diversas.

Art. 1750. - Testamento e codicillo são actos revoga
veis, pelos quaes alguem dispo e, pak:'1. depois qe sua 'morte"
de todos ou de parte dos bens. "!~T.J-vz-._:~·.. ...,.

§ I. N o testamento podem ser feitas 6esherdação e in
stituição de herdeiro, isto é dí'sposição dos bens a titulo
uni versai; no codicillo a disposição é a titulo singular ou
sob a fôrma de legados e não se permitte desherdação.

§ 2. Emb0ra o codicillo não possa conter instituição di
recta de herdeiro, valerão as substituições que por elle
forem estabelecidas.

§ 3. E' licito ao testador fazer menção no testamento de
certa disposição commettida em segredo a seu testamen
teiro por meio de carta chamada de c0'/1SCie11c1a, que será
considerada válida e etIlcaz, reputando-se incluida ou <Lp'
pCll:;a no testamento. Si fór avulsa e ;1, ella não r ferir-se
o testamento nenhuma validade terá.

;:;~/~'JI-~ ~~~~~~~~...~. e- ;' . . . / ---L:-p'~

~ - ti:~b.~ -;;.~=--, ~
~ ~ ~~ ,n< -»,.....;;..~d~~~~~ ----,~

,-h~~J~~ Â ~. , ~.J- . .fU If?



A. P. 173 de J 63. - .\rg-. ex n. 55. I clç 187." art. 11.

Art. 1753. - A lei garante a liberdade das disposições
de ultima vontade, sem prejuizo elo direito elos herdeiros
ne essarios, devendo a autoridade competente assegural-a
logo que lhe conste que alguelll deixa de fazer testamento
otl. coclicillo por eIT'eito de coacção de qualquer natureza.

Ord. .j, 84, S. - Ord. + 8 " 3. - 'od. Peno arl . I O, 181 e 18+.

r. Incorr em responsabilidade ivil e criminal O tabel
lião ou agente consular que deixar de attender com toda
a c1iligen ia ao chamado de pessoa enferma para o fim de
c rever-lhe o te tamento ou codicillo ou de approval-o.

OreI. I. '1', 3. - 'od. Pcn. arls. :?07 (' _10. - D. 3259 de 180l],
arl. 39). - "\rg. ex Ord. I. 7 . Ô. - ex Ord. -I- 'o I, 2.

'~_á..~/.A ~,,-~r.Lr:.~':~.9.~~ ~_. .-
l,. -r~tfz-,Ir j:..Lc-...-~~tIU ~:.-~~ ....... tJuI,?~
I.F 'A/ ~~~~'7r. ..L~p...~.:.rJ---__,.Jt~~rt:::.:i-~~~~~ __ ~~~~;..::.a,'=:"'_··_··_~_I
~ ii- ~~.~~~~J-....c'..&/~Jl'-
~.aiã,"'Jo. ~ I L.. '*-p, - 485 _~"~~I ~~!f~tr,,;~
---::-~qH ,....~~..#I-~(p., r--
~7r -.r~ J.., 'f

rd . .j, 80. - Ord"1 .j.~. 3. - Ore[. .j. 1;6. pr. - Ord..1, 37 ~~".~,.,
in f. - Ord. 3._ ~6. 3. - L. 9 cl. 1769. - 1\55. 2'5 tlc 5 ah./J~'t1~'
1770. - Re . 2b JUI. I 13. - D. 2 00 de 189', arl. II. - _\. F. J6-.

257 de r 59. - Orel. -I. 87. lu.

AI't. 1751. - Constituem disposições de ultima vontade,
d pendentes das solemniclades testamentarias ou codicil-
lares, as promessas gratuitas de bens para produzirem ~'

ciTcito depois da morte dos promittentes, que aliás podem .,
revogaI-as. LI 766)

Ore! . .j. 37. pr. . - Ore[. 4, 65. I, 2. 3. - Ord. 2, '16. 23. - llàJ
'JI' ,\h-. 7 jlln. 1755 ::; 50. - A1\·. 1 sel. 1,56. ::; .j6. - .\1\'. 13 ag-. IU/;:.. f.z:;..~4
~..,,-'a 1759.::; '57. - D. 2708 le 160. art. 5. - D. 2800 dc 189', alt.lO. r~ -.(7/·
4tiu~~ T d .. . vr.~.~l'-'kl("c.1 J- Art. 1752. - O a a l11stitUlÇão testamentana começa a",~'Jl*b-f;;

, '7-;' p;'Qduzir effeitos, creando direitos e obl'Ígações, logo depois'/.l.d-~
,........,.:-.. -da morte do testador ou da instal1acão da successão pro-:'~
, , ij~isoria (art. 1716), sem embargo d~ .depender de alguma:;at~~

r: condição. ~,,.,,.:--.-.
.t..-r(T. ~. ~.,.2-1'"
"aJ7~/37. R.. '. E. (Secç. Faz.) 10 ag-. I 9· - A. F. 51 de 188g. ~,~

,.,.. "..'/,• .1'- ~~
~1. AP_ r. O legatario adquire a proJ?riedade do legado puro-?,,-,-' ~4-:
./.:t:Jl... simples desde a abertura da successão sendo de cousa ;:-r:-.~

.1/.1' não Iungivel, e sámente o direito de exigir a entrega Olle-~
pagamento} sendo de cousa fungivel. ........ .

A s. n. 320 d 20 mar. 178fi. - T. de FI'. C. ai t. 1025 (nola). 41. :;

§ 2. Não havendo prazo marcado pelo testador, o usu
[ructo ' rldquirido desde sua morte, de cuja data os fructos

edem a beneficio do leaatario ou usufructuario.



Ord. 4, 10, 11.

Art. 1756. - O legado deixado a creado presume-se sim-

/IAJr~;' r~_--ç~~~~ ~~ ..
/;)~~~~J:-~ ~-.!~~~rcr-t--.--~I
Ji!h~J-"'~--;f;IJ ...~~/~ ,..."
3~t'Ik ; "~~u:;;.~- ~r---H-,J;t AI,
~.uU t4... ...... ~t:-~~S4cr,...u=;.~~· ~.~.

Ord. +, 8+, 3.

§ 4- ão se presumirá prOdtlcto de força, medo, ameaça
ou engano o testamento ou codicillo de q ualqu r dos con
juges pelo qual, revogando anterior m que nada deixára
ao outro I deixa-lhe todos os bens ou parte delles.

Ord. +, 84, 4' :- Ord. +. 86, 3.

§ 5. Jão valerá o testamento ou coelicillo,
a) provando-se que o testador fôra constrangido a fazel-

o por força, engano ou ameaça; Itr.~u. '166
b) si o testador quiz re~oai-o e foi impedido :!:elo~s

herdeiros instituidos,~ 4/; ".... 2.oZi:-~~~ "'~jJ
'.-«f~ _/..u~ •. 01'-'

Ord. 4. 4. 2, ~ +.
Art. 1754. - E' permittielo aos conjuges, salvo o caso elo

art. 1458, fazer testamento de mão commum, podendo qual
quer deUes revogai-o na constancia do casamento ou d pois
de sua dissolução; entende-se, por' ro, revogado quando o
casamento é declarado nullo ou annullaJo pela supervf
niencia do divorcio.(/) ()ÁÍ-d,.~u....k:t.;-~ t:J••""'~ e,......- ._"

• ,.-,~f)'b-f~

Arg. x Ore!. I. 31. I· - rd. 1,62. 46. - Ord. 1, 84. 3. - D.
3363 de 1899, lal . III n. SI c). - ex Onl. 4, 8.\. :!, 4- in f. - D.
181 de 18go, mls. 75, 78, 8 , 9;1 e 100. - T. de Fr. . art. 1053
(nota).

Art. 1755. - A cousa litigiosa póde ser deixada em tes
tamento por via de legado e neste aso o herd iro será
obrigado a seguir a demanda at' o fim.

§ U nico. Si o herdeiro vencer a demanda, entregará a
cousa vencida ao legatario; si fôr vencido não será obri
gado a pagar-lhe cousa alguma.

§ 2. Impedir alguem de fazer testamento ou codicillo nào é
sómente tolher a faculdade ele livremente testar, sinão tam
bem desyiar o tabeHião hamado a screver ou a- teste
munhas convidadas para o acto, vedando-lhes a que entrem
onde o testador stá ou fazendo-lhes ameaças.

Or,!. 4, 8+, 1· - Ord. +, 86, 3.

~ 3. Aquelle que por meio de força, ameaças ou engano
impedir o testador de deixar herança ou legado a outrem
pagará em dobro o damno causado.



pies pagamento de soldadas, si o testador não declara que
lh' o ueixa liberalmente, além da satisfação da divida.

ardo 4, 31, II.

r.JtaJ. . rt. 1757. - Não podem fa~f'r testamento ou codicillo
"~ a) os menores de 14 ann)s e as menores de 12 ;(~""".,.~)

~ b) os filhosfamilias, aiDda que os pais cODsintão, si não
tratar-se de bens castrenses ou quasi-castrenses dos quaes
poderão testar, ainda que os pais não consintão, sem pre
juizo da successão necessaria;~r-~~)d.,,,,

c) os loucos ;(/lI-<ii..a.'~~"1-... .;a;-~I'..,.........)
d) os prodigos sob curatela;
e) os mudos e surdos de nascença, entre os quaes não

se comprehendem os que fallão e ouvem com difficuldade e
os que podem manifestar vontade por escripto de modo in
equivoco.

f) a mulher no caso do art. 1458.

ardo 4. r, pr. 3. 4. 5. - ardo 4, 83, 1. - ardo 4.6. 3.
ardo +. 91, r. - D. 1 r de 1 90. art . 7 ~ 5 e roo.

Art. 1758. - Valerá o testamento ou o codicilIo do lou
co, quando a loucura não é continua, si, feito ao tempo de
alguma r missão, contiver disposições que pareção tão sen
satas e bem ordenadas, como as faria qualquer pe soa ca
paz em estado normal.

§ 1. Duvidando-se de ter sido feito no tempo da remissão,
servirá de regra, para decidir, o bom senso das disposições.

§ 2. Si as disposições [orem razoaveis como as faria
qualquer outro em perfeito juizo, presumem-se terem sido
ordenadas durante o lucido intervaI1o.

~ 3. Valerá tambem o testamento ou codicillo feito anteS'
da loucura.



Da fórma dos testamentos e dos codicillos.

Art. 1759. - O testamento, quanto á fórma, pôde ser

~
/' a) publico, feito por tabellião uo livro d '10tas ou por

o funccionario consular brazileiro ; e'"aI4
b) cerr~do, com i?strumento publico de approvação;~

/y~ c) partIcular, e:~o~o tes~ádor ou por outra pess~"
.IV'JlI'~.a seu rogoo.~ :__~~.z::......t:~~'

('.r.V'~,,~1rr ~{d) m.~l~cupativo ou. feito de viva voz;-~;~~'U.lj(,
J'~ v"~1 .(t e) mllltar.~.b<:II~~~""-A. ....~t"~~(J-<~

~." '1 4;~-( I-'-'~'~id.> rL.ó':~~· G;._ ~r- Urft4 -.2/,
~ •t>.~ ..t[::;' 4, 80. pr. I a 4' - Ord. 4, 83. - D. 3259 de I 99, arl. 396.

ri Art. 1760. - Para ser valioso o testamento publico são
necessarios, além das formalidades geraes das escriptura
publicas, os seguintes requisitos:

a) que seja escripto pelo proprio tabellião no livro de
notas ou pelo prop'rio agente consular brazileiro, no livro
de escripturas ;

~_ -If'Jk- b) qu.e ~ elle. assistão, além do tabellião ou aB:ente consu
kPJ,..~-/';1ar brazüelro, Cll1CO testemunhas varõe~ malOres de q
~~fUi{~ ....b/MI-~,~......,~.~' '~""-''''''~-
n»~'_ ;t.annos ,~~.U. Ll-3.M"....uJv.-.:,~...... t.J:"':.. ..-1L4.~..i.I>tA,~ ...
~ L:t-~ c) que as testemunhas .assignem toda com o testador,4,,.z.9
~ '~ si ouber e puder asslgnar, e com o agente consular;!':::r-e!.P' d) que n~o sabendo ou nào podendo o testador assignar.

por elle asslgne uma das testemunhas, declarando logo ao
pé ela assignatura que faz a rogo do testador por el1~ não
saber ou não poder assignar.

Orel. 4 80, pr. - D. 4824 de '1871, art. 7 . - D. 308~ de 1898,
P. III, art. 265. - D. 3259 ele 1899, alt. 396 (exclui elos os mo·
u los). - Lo 2878 de 1879.

Art. 1761. - Para ser v.alioso o testamento errado com
instrumento de approvaçào, é necessario

a) que seja escripto pelo testador ou por outra pess~~~

a seu rogo. ainda que o testador seja cego ; r!à~ ~vrtL7RI"
h) que seja assignado. pelo testadOl', si não foi por elle

escripto ;
--L..~'iut6<" k ~'-M-,"~: o/A -~'.r..","f,,4~j"1...!J;,,, ~~~t1M ,

#..~ft~·M~ j-:)~ ~G4:"~r-JJI.~~.- ~~áhj ~!J~~hIo,
;;;L~-,/~~~eJ'.....-~;!...c:..;'JhL-:._h~'
~~"'Io-.e:.- /. ~_ ;.",,1;....,~,. ; ... ~.z:::'''.,-.G; Jt:'t~ Ao r..l-........-J;;-t!Jrb.

. 7- -r:- .....~Á--fI.'ec--.~j'i~)~~~
~.t.....".... G.ec~, !li. 31'/.~~q~tfk~a."..~'t-i~-ul[i "
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c) que não sabendo ou não podendo o testador asslgnar,
seja assignado pela pessoa que lh' o escreveu;

d) que o testador o entregue ao tabellião ou ao agente
consular brazileiro perante cinco testemunhas, varões e maio
ores de 14 annos ;

e) que o tabellião ou agente consular perante as testemu
nhas pergunte ao testador si aquelle é o seu testamento e si
o ha por bom, firme e valioso, quando o testador não se tenha
antecipado em declarar-Ih'o;

f) que logo em presença das testemunhas o tabellião ou
agente consular faça o instrumento de approvação, declaran
do nelle que o testador lhe entregára o testamento e houvera
por seu bom, urme e valioso;

g) que o instrumento comece logo e immediatamente no
fim do testamento;

h) que não havendo lugar na ultima folha escripta do tes
tamento para nelle começar o instrumento de approvação, o
tabelliào ou agente consular ponha no testamento seu signal
publico e assim o declare no instrumento'

i) que o instrumento de approvação declare os nomes das
cinco tesmemunhas ;

j) que o referido instrumento seja assignado pelas cinco
testemunhas nelle nomeadas e pelo testador, si souber. ou
puder assignar ;

k) que não sabendo ou nào podendo o test:UlOr assignar,
por elle assigne uma das testemuIlhas, declarando ao pé da
assignatul'a que o faz a rogo do testador por nào saber ou
não poder assignar;

I) qu o tabellião ou agente consular cerre e cosa a
testamento, depois de concluido o instrumento de appro-
vação. .

Ord 4, Ro, 1, _. - ss. 345 de 17 ag-. 1 II. - Ass. 35' de
10 jun. 1817. - D. 3259.de 1 99. - L. :2 7 de 1 79.

Art. 1762. - As formalidades do artigo anteceuente são
substanciaes.

•\ss. 345 de 1811 e 358 de I 17, -..;its.

§ r. Hasta, porém que a ellas não !3e falte portando o
tabellião ou o agente consular por f' e especificando-as no
instrumento, ainda que se anteponhão, posponhão ou se
substituão palavras.
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Ass. 358 cito de 1 17.

§ 2. Perderá o emprego e será punido o tabellião ou
agente consular I que fizer instrumento de approvaçào com
inobservancia das solemnidades legaes. (/Yic~f31-0 aV:' IH/j'

Ord. 1, 7 , IS. - Ord. 4, 80, 1 in f. 2.

Art. 1763. - O instrumento de approvação prova o facto
material da tradição do testamento que o testador faz ao ta
bellião ou agente consular.

Ass. 284 ele 5 ab. 1770.

Art. 1.764. - O testamento cerrado póde ser escripto
rogo do testador pelo proprio tabellião que depois o appro
vaI'.

Ass. 2. n. 342 de 23 ju1. 18u. - ex Orei, 4, 80, 1.

Art. 1765. - As solemnidades do testamento particular
são

a) que seja feito pelo testador ou escripto por outra pes-
soa a seu .rogo ; a~~~~~. .

b) que mtervenhao cmco testemunhas, varões e maIOres
de 14 annos, além do testador ou além do escriptor ou si
gnatario do testamento;

c) que seja lido perante as testemunhas e, depois de lido,
por ellas assignado;

d) que depois da morte do t.estador seja reduzido a pu·
blica fórma, nos termos da legislação processual e fiscal.

Ord. 1, 80 3. - L. 221 de 1894, art, 32 n. II. - D. 3084 de
A.,~,.r,.r.......,.~ 1898, p, r. arl. 1:t, n. 2. o o . o
~. --'~r~Art. 1766. - O testamento nu?~upatlvoou f~lto ele viva voz
~:kt.~:.!nl#ao tempo da morte para ser valtdo requer a Intervenção de
t.~~~~..Q testoemunhas,o pu~eres, homens ou °mulh~res, e deverá se
~1~~eduzIr a publtca forma, nos termos da legislação processual
~~~ fiscal. U)
, ''''''''~~(JA.
~~ ~'"'ut: Ord. 4, 80,4' - Ordo 4, 85, pr~ - L. 221 de 189'1, art. 32 n. II.
Ue-o-lr. ')-9-/-51-' - D. 3084 de 1898, I. l, ai t. 1-7 n. 2.

. § U nico. Este testamento ficará de nenhum effeito si o
testador convalescer da enfermidade durante a qual o fez.

Orei. 4, 80 4 in f.

Art. 1767. - Os testamentos que os militares fizerem em
A campanha ou cercados em presidios ou fortalezas são pri-
~.~~~, , k
(I) ~ ~~r~"""'H4.r.:::/'-"" ~.-t;-~ ~a~~-· ~
~...~~ --.I!ü-,,-,~"'~ l.HtH .~...,~
~ ~dzÁ"J"~ .,jLA.,.,F~ ,.d-,r~__.z::::... .e-....~ ,..

í'~~ 'e/u;.J; .~-l-JI-l. h-:J-J p { :J.I-f,.1.. .. .J-,t::J.-/I)-I"'I- &/. L"~ .
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vilegiado e para elles bastão sámente duas testemunhas, 110
m ns- ou mulheres, chamadas para o acto, pelas quaes se
pr ve corno ouvirão o testador dispôr ou lh'o virão e~crever.

Orel. 4; 83, 5, 9. - T. ele Fr. C. ano ro65.

· r. Podem os militares no conflicto da batalha fazer tes
tamento por qualquer fárma, bastando duas testemunhas
que se achem casualmente prysentes, ainda que não cha
madas para o acto.

Orel. 4, 83, 5.

§ 2. Deixão de ter vigor estes testamentos, si o testador
não {allecer na guerra ou até um a1UlO depois de deixar o
serviço militar por motivo hOllesto.

Orel. 4. 83.6.

· 3. Si o militar, fallecendo dentro do anno, impuzer al
guma condição a seu herdeiro, a qual não se cumpriu den
tro elo anno, o testamento sempre valerá, até que a condi
ção se cumpra.

Onl. ~, 83, 7.

~ 4. Pára da campanha ou ele expedição os testamentos
dos militares serão feitos com as solemnidades orelinarias.

OTel. 4, 83, 9·

Apt. 1768. - Podem fazer testamento militar, gozando do
mesmo privilegio, as pessoas empregadas nas forças em ope
rações de guerra em paiz inimigo.

· Unico. Ficará sem effeito o testamento si o testador não
fallecer na guerra.

Orel. 4. 83, 8. I

Apt. 1769. - Os codicillos podem ser feitos pela mesma~~~ I

~'nua que os testamentos. ;.,-u::_~
§ r. Nas idades, villas e lugares de grande população as~~~~

testemunhas serão quatro, homens C11 mulheres, maiores de;;:... t:.I,..:.t '
14 annos, além do tabellião, ou agente consular, e de quem" '1""-': __ '1'-

d· '11 .,.... ...... e.~Il.;"escrever o co lCl O. ..... .. ......tt}. .
2. Nos demais lugares de pequena população, ondefa:J~~~:

não s~ja [acil acl~ar testemunhas, valerá o codicillo, ainda~ ~
que seja nUllcupatlvo, com tres testemunhas, homens ou mu·- ~
lheres. . tqi',

3. Todas as testemunhas nomeadas no instrumento de



(!)~~~~,' '1, c,~ A ~_46? Ú44&.~.?:4-c ~c.-;;;: ;..,
~~-..JZ...~~ Ao_. Á á>"I"':"' ,4_ '
,..,........a-~ ,,~=--- ~ ~cM..J:~"'~l'f-J·-' .......;..7:;;:~
~ ~'-~"""""'/-r~--..a-~,,~~~~

,4; ""-C ~;::;:7::.:::::::-.P--::;Z:~ ..;rj}~ /;.-hc .h4 t4 ~...~ ~'" ~
~~~~~-- I' _..&....."'-/L _ :+g21'~~-~~~~k;;..iI
'I"' P-- ~'~$,,~,I..~<!.~~.n/~

I' ~. jJ
. apprm"ação deverão assignal-o incorrendo o tabelliào ou

1,1~'.<'/ agente c.onsular nas penas do art. 1762 § 2.

I Ord. 4, 6.

~I' "'J l Art. 1Y70. - Tão podem er testemunhas eril testamentos
~ ~ j ~ ~ a) os llnpuberes ;
~ _. b) os loucos e os prodig sob uratela;

JS .& c) os mudos e surdos e 0- cegos'

iS ~ . . d). ~ herdeiro instituido e o fdhos sob o patrio podeI do

~~' mstltUldo ;'" i e) o pai ou mãe, sob cujo poder estiv r o instituido ;

J
' ~ ~ f) os irmàos do herdeiro instituido, i todos estiverem

, f. 1 ! sob o patrio poder.

~~ J ~ Ord. 4, 85.

~,~\~ l ~ § Unico. Os legatarios podem ser testemunhas bem as-
~~~ ~ ~ sim as pessoas que estiverem sob seu poder.

Ord. ,. J. r.

AO 1\'.,E
Ú~I!.vJ-.~I-e>(~p;;r
W...h.-- ~?Ia;...u-P~~' o

~L;:-~~nstituiÇãO de herdeiro L~<!."f~L,ltA
~jJ~J-;;"~~~:, / &/H
....L...,.hA~ ,..,.,.,.,_~~ - .Q,;f, m-:

,- I Art. 1771. - O testador, que tem herdeil'Js necessarios ou UJ
forçados. não póde dispor sinão da sua terça, salvo O direito
ele desherdaç~? express~, As outras dua, }erças ~artes con- Mf.

~ ..«'.,. ~~Itllem a legItIma. 'I1.k ru J.. .i1jJ/9p) .;.,r~ J..ú-r.tl.OI tnut-J,.,

....~~-.t;,C:J..,~- Ord. 4. 82, pr. 4, - Ord ..1.91. r. - D. r7 juJ. {778. - Ass. 336
~ ()W~ de 21 juL 1797'
f~' ,.,.......~-
6'L • e.t.~ ~ U nico. As doaçoes feitas pelos avó aos netos cantão·

se na legitima dos filhos.
~.~
~~ Ord. 4, 97. 2r.

4I-l..~"-~rt. 1772. - Si o testador, sabendo qu tinha herdeiros
_()L~ .necessarios, não os instituir expressamente ncm desherdar,
~~. ~di pon]o sómente da t rça. haverá instituição lacita eva
~t).~lerá o tec:tamento, quanto á d.isposi~ào Ja terça.
tIJc,w~JXj Ord.~. 2, pr. - As . 30 de 20 .lll!. 17 o.

(!)~'~i Art. 1773. Dispondo O testador da herança ele modo a

~1 rl~:
{~~-~JJ !.,:L. !lftB--.~.uI:e~~ ii{~~
J. 1-tU-<:á ...~~~...:c".~~>417~"~1'U
-'" """,.ue ?5.~...L-~. tA; h O"'"
I,IIT'~ I t"I tJ ~ #.-r 7.-<.'1-o:J ~A."'';'- t':
f)...~ {'1-. lA ~I1JI4U""c#"~~~~ •



Ord. 4, 82, 3.

Art. 1775, - N ào terá vigor o testamento, tanto na institu
ição como 'nos legados, si, depois de feito sobrevier ao tes
tador algum filho successivel ou ~i o tinha e não era disso
sabedor, Uma vez que tal filho esteja vivo ao tempo do fal
leci~l1ento do testador.

Ore!. 4, '2, 5. - L. 4.63 de 1847,

Art. 1776. - O r.ld.scimento, nas condições do art. 74, de
filho postbumo successi vel invalida em todo o caso o testa
mento paterno na instituição e tambem nos legados, si ao
tempo do fallecimento o testauor ignora"a o estado de gra
videz da mulher.

Or I. 4, 8_, I, 5. - D. t81 de 18go, art. 43 e art. 7 § 10.

Art. 1777. - Os filhos illegitimo de qualquer especie
poderão ser instituidos herdeiros por seus pals em es amen
to, não hayenclo herdeiros necessarios.

L. Ir U". I 31.



Ord. r, 88, 29.

Art. 1779. - O herdeiro instituído, quando o leslador
não nomeou para os bens de aforam nto "italicio, suben
tende- se nomeado para igual mente suc der ne s bens, de
que não dispo~' por acto entre vivos. J a4- I'l .r.1 'b}

Ord. 4, 36, pr. - Ord. 4 37,

§ I. Sendo muitos os herdeiros instituídos, collateraes ou
extranhos, todos se entendem nomeados, comtanto que não
retalhem os bens na partilha.

Ord. 4, 36, r.

§ 2. Si os instituidos forem descendentes ou ascendentes,
posto que a terça seja deixada a outrem, seguir-se-ha a or
dem da successão estabelecida no art. 1745.

Orel. 4, 36, 3. - T. de Fl'. C. art. 10.2 a 1024'

Art. 1780. - O marido não derá herda' 01' t stamento
da mulher, si esta tiver casado antes de Ia mezes depois
da viuvez ou separação judicial dos corp s, sa \'0 si depois
desta ou daquella e antes do referido prazo tiver algum
filho.

~ _ . d p'. 18r de 18go arls. 7 § 10 e 100.

~~;=j!rt~}81. - São.n~llas. n~ instituição e nos le~ados as
;., tI.~. <I: dlSpos1C?oes em .qu.e for mstltUlda aj!lm.a Ror herdeira. .(0.
;''b.L~~~~ Umco. Instltlllção d'alma não ha no caso de ser msh
1:~~.Irtuida herdeira alguma Ordem, Irmandade ou Corporação.

~I:LI? L. 9 set. 1769, . 21. - Ass. 282 ele 29 mar. 1770. - S. 2 9 de
, 5 dez. 1770. - Ass. 307 c1 2 jul. r780·. -' Ass. 337 d 21 juJ.
J~P"~kLD- C R . §,,-r~~ ~r..797' - . ep. alto 72 3.

~~_Art. 1782. - E' prohibido O estabelecimento de capellas
'8-:é-...... vinculadas ou encargo perpetuo de missas, anniversariqs ou
,6.3t"-1-5S; quaesquer obras pias, imposto pelo in'"tituidor sobre certos

bens para ser satisfeito pelos rendimentos, ficando a pro
4; ~~.,.tpriedade inalienavel.
~I '.;" • § Vnico. Reputar-se-ha não escripta a respectiva dísposi-
Li" j.uA1~r~ÇãO' . .
~ . Ord. I, 62, 53, 54 55 e no. - Iv. 1+ jan. r807 ~ 3. - L. 6

out. 1835. - L. 29 maio 1837' - D. 834 de 1851, art. +9 l:i !.

- A. F. 85 de 1854. - A. F. 289 ele r862.

Art. 1783. - ] uigado nullo algum testamento, se procederá

(,)J.d~/u.-~-f..J'''.''f~~'~~~'cAd
~~~hr.1~r."~'''~~·~~/~~,/.A.t7
tlu-~I #,(~ê4 J.-r~~r-~u.. u.Yf9.' .



'. f ~~~~~
çÁ.~~O~.u-- ~. _ / _ ~

~~~~a.-f7~,-.Ittr:tA/AJ~~l·~;r~ r k
"J1u~(j~~~~'_~~'. ~_:~_'
';-oL~ .-#:1?~i~~7·k.7-- ~~~.~J....II.

'C.!d.~~-~~~ ~-: k ,6....k~ e.--., "'" • I "h
1/' J--.~~~~-4.-Q4~~IJ-/.:t)~.r-
r-~~ .t-~~4<-~'

á execução da sentença como fôr de direito, attendendo-se
á natureza da respectiva acção, que é universal. Dever-se
ha proceder á liquidação. averiguando-se q quantidade e a
qualidade dos bens, si por ü1Ventario ou outros documentos
aulhenticos não constar pertencerem á herança.

Ass. 285 d 5 ab. 1770. - Ord. 3, 66. 3_

SECÇÃO . ~~/Q~J4I..-D~I1'L~
{lM/J.MiAJ ~1J!:vdo~ u-<A-~

Da desherdação.~~~r~
~~. ~~

Art. 1784. - São causas legitimas para desherdação dos
descenden tes por seus ascendentes (r~ ). p.., c;v-,,{;: 17)3)

a) si os descendenles por qualquer modo attentárão con
tra a vida do:> ascendentes ou dérão para tal fim conselho,
favor ou consentimento;

b) si irosamente lhes puzerão as mãos;
c) si gravemente os injuriárão. tanto mais em lugar pu

blico;
d) si tiverão relações carnaes com a madrasta ou com

o padrasto ou com a concubina do pai ou com o mancebo
da mãe;

e) si accusárão criminalmente aos ascendentes ou os de
nunciárão, com damno de suas pessoas e bens;

f) si os impedirão de fazer testamento;
g) si desamparárão os ascendentes que cahirão em aliena

ção mental, não lhes prestando os soccorros precisos du
rante a enfermidade;

h) si a filhafamilias deixou-se co,rrom.~~~le;;t~~_

se com álgum homem; ~1J::J:J;:!tz:::~&.I.I)'Y. 11-3#t,..
i) si o filho ou filha menoi' âe 21 annos casou sem con-

sentimento do pai legitimo ou que fez reconhecimento ou da
mãe legitima, no exercicio do patrio poder, ou ilIegitima,
não havendo sido judicialmente supprido o consúntimento.

Ord..1, 88, 1,4 a IS. - L. 1<,) jUll. 1775 §:-; + e 5. - Ass. 5 n. 298

ele 9 ab. 1772 2. - Alv. 29 ag. 1776. - L. 6 out 178+ arts. 7
l:i 7, 18 e 94, - D. 91 7 de I 90, arl. 4 ~ 2.

§ Unico. Os pais podem intentar acção para se declarar
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a filha' incurs'a na pena de desherdação, posto que o cifeito
desta só se verifique depoi. da morte e seja revoga... el, per
doando elles a injuria.

Ass. 3'10 de 20 jlll. 178o, - L. 19 jlln. 1775.

Art. 1785. - São causas legitimas para c1esherd~çào elos
ascendentes por seus des endentes

a) si os ascendentes por qualquer moelo procurárfio a
morte dos descendentes;

b) i tiverão relações carnaes COm ~ nora ou genro ou
concubina do filho ou mancebo da filha,

c) si os impedirão de fazer testamento;
d) si o pai atfentou contra a vida da màe do filho ou a

mãe fez o mesmo contra o pai;
e) si os ascendentes abandonárào os descendentes affecta- .

dos de alienação mental, recusando-sf' a prestar· lhes soccorros.

Ord. 4, 89, 1 a 5, 8.

Art. 1786. - O irmão póde preterir seus irmãos ou des
herdal·os sem causa alguma e não se permitte aos desherda.·
dos contradizer a desherdação e por tal motivo annullar o
testamento.

Ord. 4, 90, pr.

§ L Si, porém, o irmão instituir por herdeiro pessoa vil
de máos costume , poderá o irmão desherdado demandar

a revogação do testamento quanto á instituiçãO. t. .. .~
fJ~~~~a..~.c- w-'j""/,

Ord. 4, 90, 1. "~~~A./r. ~~. ~J
I' _ ...::.---- • .J.IU(,

~ 2. Tal direito lhe é negado
a) si tambem fôr de máos c stumes e tâo vil e torpe coo

mo O instituido ;
b) si procurou sua morte por qualquer modo;
c) si adulterou com a ml1lh~r do testador;
cl) si o accusou criminalmente;
e) si lhe procurou a perda de todos' ou la maIor parte

dos bens.

Orno 4, gO, 1, 2. - D. 917 de 18go, art. 4 § 2.
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SE A VI.

Das substituiçõeS{~t1·4'1.1)

Art. 1787. - Substituição é instituição de herdeiro ou no
mação de legatario feita pelo testador em segundo gráo.

Ord. 4. 87. pr. - Ord. 4, 86, pr. - T. de Fr. Succ.·§ 219. J2.-/,f--r'
Art. 1788. - Pôde o testador substituir uma ou mais pes-~~

soas a? herdeiro ou herdeiros instituidos ou ao lega~a~'io ou~~'4
legatanos nom:ados para o caso em que não quelrao ou·g..::;.d.~
não possão aceitar a herança ou legado_ ;;:r;::;;;zl
'. 1. Esta substituição, qu é a vulgar, expira logo que:z:u..~/~

houver ac itação da herança ou legado mas revive Jt.,"""""§/:~
a) si depois ua aceitação o herdeiro ou legatario menor~~~

instituido ou nomea<1o, usa de seu privilegio e a retracta,~.
renunciando á herança ou legado; :i!!<~,"""

b) nC testamento militar com relação á substituição tam-~·;;.r.
b m militar, a qual em todo o tempo aproveitará ao substi-.MJ.;~~·,....

'J<M~~tuto. 4<1;;,.~
§ 2. A contingencia de não querer ou de não poder aceitar .

sempre se subentende, ainda que o testador só tenha feito
menção de wna dellas, e comprehende o caso de morrer an-
tes do testador o herdeiro instituido ou legataTio nomeado
em primeiro gráo.

. 3. Os direitos do in~tituido ou nomeado em segundo
grILO que morrer depois do testador mas antes da aceitação
da herança ou legado pelu insbtuido ou nomeado em pri
meiro, passão aos seus herdeiros, aos quaes aproveitará <J

substituição que, havcl1l10 expirado, reviver nos termos do
§ r.

Ord..1. 87, p1'. I, 2, 3. 4. - Ord. 4, 83, 7. - Ahr. 9 novo 1754'
- T. de·Fr.. arts. 1036 a 1040' ,J.J.-It-flf

Art. 1789. - Ao lestador que tiver filho sob seu patrio~;;:~
poder, o qual não haja de ficar sob o poder do outro con-~....:--c.

jug , é permittido substituir-lhe herdeiro para o caso d.~~~.iIIi.
fallecer dentro da idade pupillar, sem prejuizo dos ]pru iros~I'_':t.t;~

necessarios . .k-~~~~/~~~~
d~~;'"~~t;4.J.~~4tL~



. art. 1051.Ord. +, Sí. II. - T. de FI.

~.
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lIit-

Art. 1792. - O testador, instituindo herdeiros e nome-!;;;...,.,..
ando legatarios, poderá dispôr que se substitufto ntre si~
reciproGamente, succedendo-se uns aos outros. ~~._IIIõo,~~

~ 1. Esta. substituição, que é a reciproca, ~~. d!:1 '
a) toma a nahlreza de vulgar, si os herdeiros institu1~iCi-u;'

e reciprocamente substituidos 110.0 são filhos do testador ouç: I
passão da idade pupillar ; J. 'fi .."

b) inclue a pupillar si os herdeiros instituidos [orem to-
dos pupillos, filhos do testador.

. 2. Fallecendo qualquer dos herdeiros dentro da idade
pupiÚar, depois de ser herdeiro, lhe succederá o outro ir
mão co-herdeiro, posto que este substituto nflO s ja mais
pupillo.

~ «, ••~ Ord. 4. 8í, S. ('. - T. d~ FI. C. ;11'ls. 1°11 a 10~.,.

~~Art. 1793. - A disposição pela qual algum her~eiro ou
~~~~-legatario é encarr ga lo de consen'ar e transmittir por sua.
I.i.. 1!==== ,~ .
~ -::J:-LLu
~~J.,;.L~~~- .....~ ~
~r.u/4H~~U':.PO . ~rW,~/ã
lik~ .~r;.~.~ (1 -.2.3-fl
~ q.&4oA /l.-~,~MA-- ~. ~

.J. L- /&-19- - -198 -

;;f;;;;f;..t::t.~§ Unico. Esta subo tiluiçflo, que ' a pUI il1ar, expira logo
~~ue o filho hcga a 14 annos c a filha a 12, ainua que o
h~ ~nno não estcJa termInado e bastando que cntrem no ultImo

,~.
~.~.r12 :.-dla do anno.
~~:J ~ Orei. ·1. 7, ,9, - D. IRI <1(' IR!Ju <trt. 9.1' - T. cI(' FI'. l'.

~U~ ~rt.. I 15. TO·17 (' 1 •• pC ..9.1-/~
. . ---Art. 1790. - Ao pai ou mflc, tambem por dr itb do palrio~!
~ . poder, é permiltido fazer cadie/lIas pl/pillares, nos quaes or-tLi·~

dene que, fallecendo o filho dentro da idade pupillar, o her-~
d iro não necessario que lhe 110u"er de s~~stitt~'
bens do pupillo a pessoa determinada. 4u..-h~ ~4u-sfg'"~
r:-t:I.rJ4~f- ~~ .......... .' 1 •

Orei. '1, Ri, J - D. lfH d l' ')II. art. <).,. I ~ ,h· FI', ::11'. ,U,cJ;;

I o~9· ./i:_.r-
Art. 1791. Os ascendentes, tendo descendentes de~.

qualquer idade impossibililados por loucura ou outro impe-~ ,4

dimento natural de fazer testamento, podem instituil-os com liW..
a declaração de serem 'ubstituidos por certo herdeiro, seu-
do que falleção durante o impedimento.

~ Unico. Esta substituição, que é a exemplar ou fJuusi-
pupillar, poderá 'ser feita pela mãe, ainda que não exerça o __-m

patrio poder, ou por qualquer outro ascendenle por linhc
feminina.
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~Jl-\o~R~fJ-A...~~·

.~~7"';~~~t:t=:~~~:
'u r~}nrr P.M-t1~T:::::~~ {1M ~_I-1J~
o,t. (rl o _ 4M _ r ~. f:..v:.I ti:

I ~~
~.~ hlorte a úm tercei~'o, pesso.a natur~l ou juridica, existente .
~ ~~- ou futura, determll1ada ou l11deterl111l1ada. a herança no to-

do ou em parte ou o legado, diz-se substituição compendiosa.

~ ~ Ord·4, 87, 12. - Ord. 4, 86, pr.

J ~ ~ Unico. Esta substituição comprehende a vulgar e a fi-d tf~t' c1eicommissaria ou fideicommisso, que se caracterisa por du-P:'k"-t.:::..:
-" pIa instituição, obrigação de restituir e ordem successiva. -v--'A ~wh-~'lI ~ . . _. (f?'h?r..I~.

~, ~ Orel. 4, 87. 12. - Ord. 4, 7. 2. - Alv. 7 Jun. 17'::J. 10.. - AIL lo/I AJ"'Y !

" .:. <l( 10 set. 1756, S 46. - 1\1\'. 13 ag. 175<). S 57· - h'. IS Jan. 1773. .
á~ i·... § 14· ~ D. 5581 de 1874. art. 6. - L. 3229 de 18 ·1, art. 7 § 3.-
. f'. D. 9370 de 1885. arts. 64 e 71. - D. 2907 ele 1898, art. 5 n. 2.

~ ~ . - D. 2800 de 1898. art. 7.

t"'\ ~ ~'i Art. 1794. - Sórnente é permittida a substituição fidei-

~f
~. commissaria no primeiro gráo ou instituição e nomeação em

~ ~ Ysegundo.
f ~{_ s r. Esta prohibição comprehende os fideicommissos tem
.d $~orarios e perpetuos, os morgados, cape.llas e quae.sque-: vin
~~ $LllOS' devendo haver-se como não escnptas as dlS,poslções
~ • ~ ue os estabelecerem.
~! ~ § 2. E' licito dispôr que o instituido, fiduciario ou grava

~ ~ ~~, po.derá alienar, transmittindo ao substituto ·ou fiéleicom-
" mIssano o que restar.

{
-i § 3. A sobrevivencia do fideicommissario não é condição;

1
~ -{ a morte do fiduciario é simplesm~nte ten~, si.o te~tad9r

1
d - d' - . e.J,...ü..·~"""""f-"'Pt..-A.~ /,nao lSpO€. o contrano ............... -'"fi:;r.;;:~, -J-.-.~~/,ü/'4I-_ ~.JfI:

~
§ 4. A clausula-si ja.llecer sem filhos ou. desceudentes- im

! orta en1, ~avor ~este~ uma ~ubstituição .vulgar e constitue
~ ~ ~ara o ~delcolUrmssano c~ndlçào re~Olut1Va. . _

~ ~ ~ OIel. 4. 87, pr. - L. 5( de 1835, alt. I. - L. 2 d 183(. - D.
", ~ 5581 ele 1874. ar!. 6. - D. 9370 ele 1885. ar!. 64.. - D. 2800 ele

.~ 1898. art. 7, - Arg. ex Ah-. 9 nov 1754'

:~ . Art. 1795. - Si O fiduciario tiver morrido antes da aber-
~ ctura do testamento ou codicillo, o fic1eicommissarià recebe-
J rã os bens livres..l § U nico. Sendo o fideicol1unissario pessoa ainda não-exis

~ J ente ao tempo da abertura da successão, considerar-se-hão
U~ $ lduciarios os herdeiros legitimos ou h.stamentarios, si outra

Jj
õ usa não dispuzer o testador, emquanto não se "\ erificar o

ol11eço de existencia do fiàeicommissario. ...Jd Mg. ox O,d. <. ',. p'. - L. ,,'''83'. - ". 330 d"7 nov.'79"
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Art: 1796. - Si o fideicommissario tiver morrido antes
da abertura do testamento ou do codicil1o e o testador sa
bia de sua morte e não alterou o testamento, considerar-se
ha caduco o fieleicommisso para o fim de rece!)er o fiduci
ario os bens livres.

Arg. ex Orel. 4, 7. r2 in f.

§ Unico. Si não sabia da morte do substituto, a disposi
ção aproveitará aos herdeiros legitimos do testador, si nào
hou ver herdeiro testamentaria.

Arg. ex L. 9 seL 1769.

Art. 1797. - i, aberta a successão e deferida a herança~J, J
ou legado ao fiduciario J morrer o fideicolTImissario, por mor-,t>1.§4IM<:
te daquellc pas arflo os bens aos herdeiros deste. 1"I/fI.

AI\·. 9 no\·. r75+. - :\ss. 319 ele r6 fc\". r786. - Al-g. ex R. C. C. E.
ro :Jg. 1 89. - A. F_ 51 ele r3 ag-o I 89. - D. g370 ele 1885, art. 6+.

Art. 1798. - O ftduciario e o fideicommissario, salvo pro
hibição do testadór, poderão transigir sobre os bens deixa
dos em fiueicommisso.

Arg. ex D. 9370 elc 1t;85. arL 6+.

Art. 1799·. - A Lransferencia por venda ou caução de a
polices inscripta.s ComO fideieommisso s6mente será permit
tida precedendo prova de accordo entre o fiduciario e o fi
deicoll1missario, quando o gravado não tiver o direito de
dispôr.

D. 9370 ele 1885, arl. 64'

Art. 1800. - A transferencia por subrogação de apolices
inscriptas como ndeicommisso depende de decreto judicial
autorisando-a, mediante assentimento elos interessados mai·
ores e intervenção do representante da Fazenda Federal.

L. 3229 ele 1884, art. 9. - D. g370 elc 1885, art. 71.

Art. 18.01. - No fideicommisso attende-se ao gráo de paren
tesco entre -o instituidc e o instituido e entre o testador e
o fideicommissario e não entre este e o fiduciario.

D. 5581 de r874, arts. 5 e 6. - D. 2800 de 18g8, art. 7. - R C. C. E.
10 ag. 1889. - A. F. 51 de 1889.

§ Unico. Attender-se-ha, porém, ao gráo de parentesco entre
o fiduciario e o fideicomrnissario, quanuo este ti, er direito
apenas ao que rest'ar, por ser facultado áquelle o de dispôr.
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Leg. cito

Art. 1802. - Extinctos os morgados, capellas e vinculos
existentes ao tempo da publicação da lei n. 57 de 6 de Ou
tubro de r835 pela mOI te dos administradores legitimos ele
então o bens passarão, egundo as leis que regulão a suc
ces ão legitima, aos herdeiros desses arlministradore

§ Unico. Os bens que fazião objecto de disposições testa
mentarias ou doações para instituições de morgados e vin
culos que não se verificárão, pertencem aos herdeiros dos
instituidores.

L. 57 de 1835. - L. :2 ãe 1837,

Ar:t. 1803. - O Districto Federal não póde aceitar fidei
commisso sem autorisação elo Conselho Municipal.

L. 5 ·de 1892. art. 15 " 36.

SECÇAO VII.

Da execução dos testamentos.

Art. 1804. - As disposições sobre execução dos testamen
tos applicão-se inteiramente á dos codicillos.

Ord. 1 62. 2+.

Art. 1805. - 'justiça local do Districto Federal e á
dos Estados compete a abertura dos testamentos e codicil
los cerrados e o cumprimento dos de qualquer especie, sal
va a competencia da justiça federal em virtude de ajuste,
trataelo ou convenção internacional.

C. R ]l. art. 3.~ n. 23. - D. 55 de 1 5I. - D. 30 '+ de 1898, P.
V, arts. l55 a T77. - D. 327.1 de 1899.

S Unico. A abertura póde ter lugar em dia e tempo feri
ados.

Ord. 3, 1 , 9. - D. r2 5 de 1853. - D. 67 de I' 9. - L. 5+6 de
1898.

Art. 1806. - Aos agentes consulares brazileiros competi
rá a abertura de testamentos c codicillos ele brazileiros falle
cidos em seus di trictos, si as leis territoriaes o permiltirem.
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AJ:g. ex D. 3259 de r899, art. 397.

Art. 1807. - Só por effeito de aj uste, convenção, tratado
ou outro acto internacional, que estabeleça tal attribuição,
competirá aos agentes consulares estrangeiros a abertura de
testamentos e codicillos de seus nacionaes fallecidos no Bra
zil.

ex D. 855 de 185!. - A. J .105 de r86+.

Art. 1808. - Os herdeiros, testamenteiros e quaesquer pes
soas são obrigados dentro de 2 mezes, contados do fallcci
mento do testador, a apresentar ao juiz competente o testa
mento ou codicillo que tiverem encontrado, procedendo-se
no caso de omissão nos termos da legislação criminal e ]:Jro
cessual.

L. 7 jarr. r6g2,:3 2. - Cod. Peno art. 333. - C. Rep. :ut. 3+ n. 23-

Art. 1809. - Os testamentos e codicillos originaes serão
inscriptos, segundo a legislação fiscal, registrados e guarda
dos na fórma da legislação processual, devendo o registro
preceder á inscripção.

D. 2708 de r860, art. 29 a. 3r e 46. - D. 2lJOO d r8g8, arts. 3r e
35. - C. Rep. arts. 9 e 3.j. n. 23. - Ord. I, 62 8, 9.'- L. 7 jan'
'692, § rI. - D. 370 de r8go, aliso r7+ e 187.

Art. 1810. - Serão cumpridas as disposições que nào fo
rem nullas de lleno direito, devendo o testamenteiro ou o
interessado promover pelos meios communs a declaraç~o

das que forem annullaveis.

Ord. r, 62, 13 r6. - Vide Parte Geral, nullidades.

Art. 1811. - Só por lei poderá ser dispensada -clausula
prohibitiva estabelecida validamente pelo test ador.

Arg. ex L. 850 de r85ti.

Art. 1812. - O prazo marcado para a execução do tes
tamento ou codicillo não obsta o pedir] J de entrega dos
legados liquidos.

Arg. ex Ord. 3, 25.

Art. 1813. - Os legados pios não cumpridos serão appli
cados inteirament~ aos bospl~aes e á criação dos expostos.

L. n novo T827' - Alv. 5 set. 178n. - A. J. 190'de 183r. - A.
J. 95 de r846. - A. J. 85 ele r880.

§ Unico.· São legados pios nào cumpridos
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a) as esmolas de missas e oflicios .
b) as disposições deixadas pelo testador em peito e arbi

trio do testamenteiro pelo bem de sua alma;
c) as disposições destinadas para objectos pios e obras

meritorias, não sendo para pessoas determinadas, ainda que
seus nomes não sejão dec1arados,.ou para alguma obra.certa
e dcsignada.

Ord. J, 62, 1+ C J6. - T. de FI'. C. arl. JJ27. - Id. Succ.
§ r30.

(II~~~~~?-e.e..~tJ...

Dos testarnenteiros.~~~t.~

fJJ:.~</:1:i:.-""~t;..I-~."~
~, b<.A...~ ......~

Art. 1814. - O testador póde TIO testamento nomearuma~,~
ou mais pessoas 'que se incumbão de sua execução, isto é~~
um ou mais testamenteiros. I'-- M"its

[(1. r, 62, 1, 3. - D. 2433 ele 1859, art. 3 n. 3.

§ r. A aceitação da testamentaria importa um quasl-COl1
tracto.

Orel. 3, 6, +.
2. cargo de testamentciro é IJIIfJlIfS pessoal e ne11e nào 4.,., ~,?;.·4

sc P .dc ser inyestiuo por procurador ou reprcsent:lllt - . (;'~~
Arg. ex D. 122 dp J8.,5, arl. I ;:l ex D. 855 de J851, arl. 2. tL-1;~~

x D. 2433 de 1 59, arl. 3 n. 3 ::tlinc,l 2. - D. ]08+ de 18g8, A. f!t ti .
P. Y, ar!. 156 b).' -1'C"....~~

§ 3. Não podem ser testamcnteiros smüo pessoas naturaes
com capacidade civil. r;,1---iU'!~ ~-J.«.1l.-: f /3 7 -<-/31

rg. ex Ord. +, ,19, r. - nl. 4, 102. 9. - x D. 83.-1- de 1851,
ar!. 3•. - x ·od. Peu. arl '. 232 § Ull. e 321 .' 2

Art. 1815. - Não havendo te. tamenteiro nomeado ou não
existindo, estando ausente ou não aceitando o cargo proce
der-se-ha na fórma da legislação processual á. nomeação de
testameuteiro dativo.

Ah·. 1 dez. 1769' - . Rep. arl. 31 n. 23.

nico. i o testamenteiro ausente apres ntar-se e os
bens do testador e ti"ere1l1 ;!rl cac1ados judi ialmente, ser
lhe·hão entrcgues p·tra cumprimento do testam nto, si nàu
houv r sido ainda feita a entr ga aos herdeiros ou recolhido
o producto dos bens aos cofres publicas.



D. 2433 de J859 art. 3 11. 3 aliuca q

Art. 1816. - O te tamenteiro receberá por ii1\" ntario ju
dicial os bens e obrigar-se-ha a dar ntas delles, sob pena
de remoção e de prisão, si não fôr ao mesmo tempo cabeça
do casal.

Ord. r. 62, rg. - OreI. 4, gS pr.

Art. 1817. - O testamente;ro ' obrigado a umpnr as
disposições testamentarias n prazo marcado pelo testador
e a dar contas do que recebeu e despendeu.

Ord. r, 62, pr. r. - D. 2 00 de r8g8, art. 36.

f r. Permittindo O testador que no caso de não se poder
cumprir suas disposIções no primeiro anno, ejão cumpridas
no segundo ou no terceiro, o testamenteiro não gozará des
ta faculdade sinão mostrando que no primeiro ann 'empre
gou toda a diligencia.

Ord. r 62, r.

§ 2, Si O testador não marcar tempo para o cumprimento
do testamento é concedido ao testamenteiro um anno, a
contar do fallecimento do testador.

Ord. r, 62, 2. - D. 2800 de r8g8, art. 36.

~ 3. Si houver demanda sobre os bens da herança, o tem
po da exécução do testamento ou codicillo c rrerá do dia
em que o litigio terminar por sentença passada em julgado,
não havendo negligencia ou culpa do testamenteiro de que
resultasse retardar-se a demanda.

Ord. r,62, 2. - D. 834 de 18Sr. art. 34. - D. 2800 de I 9 ,
art. 38.

§ 4. Tendo o testamenteiro algum outro impedimento de
verá requerer as prorogações necessarias.-

Ord. I. 62, 2. - D. 834 de 1851. art. 34,

~ 5. Havendo necessidade de tempo, como casar orphãos
ou outra determinaçã.o de igual natureza, o juiz encarregará
pessoa de probidade, assignando prazo razoavel para seu
cumprimento.

Ord. I 62, IS.

Art. 1818. - Si o te tador mandar
construcção certa, o juiz dará logo cl
faça por menos.

faz . alguma obra ou
empr itacla a quem a
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Ord. r. 62, rS.

Art. 1819. - O te tamenteiro moroso é pessoal e solida
riamente responsavel pelo imposto que fôr devido e respe
ctivos juros, segundo a legislação fiscal.

'. Rep. a.rt. 9 n. 2. - D. 2800 de r8g8, a.rts. 36 a 3 .

Art. 1820. - O testamenteiro é obrigado a requerer a ins
cripção da hypotheca legal da mulher casada, do menor e
do interdicto, proveniente de legado ou herança insti.tuida
no testamento de que é executor si dentro de tres mezes,
contados do registro do testamento, não estiver a mesma
bypotheca inscripta.

D. 370 de r8go, ~'u·ts. r7-1 e r 7.

Art. 1821. - Removido o testamenteiro negligente ou pre
varicador, deverá entregar os bens da testamentaria, repondo
o m~l despendido e indemnisando os prejuizos.

Ord. 1. 6'1, r2 e 23. - D. 834 de r8Sr, art. 35 r.

Art. 1822. - Q testamenteiro não póde haver para 'si, di
recta ou indirectamente ou por algum acto simulado, no
todo ou em parte, propriedade ou effeito sob sua adminis
tração, disposição ou guarda nem entrar em especulação de
lucro ou interesse relativamente aos mesmos bens, sob pena
de nullidade da. acquisição, além do crime.

Ord. r, 62. 7. - Cod. Peno art. 232 § uno - D. 737 de r8So,
a.rt. 549 § 2. _. D. 84 de r8go, a.rt. 2 b). - D. 3084 de 18g8,
P. III. art. 566 b).

~ r. O testamenteiro ficará obrigado a restituir os bens
nullalllente adquiridos até -!-o annos, contados do dia do
failecimento do testador.

Ord. r, 62, 7 e 22.

~ 2. Esta sanc .ão não omprehende os bens que, tendo
perten ido á testamentaria, forem aclquiridos ulteriormente
com justo titulo e boa fé pelo testamenteiro não herdeiro.

O.rel. I, 62, 7 in f. e 22.

Apt. 1823. - O eli posto no artigo antecedente não se ap
plica ao testamenteiro <lue fôr onjuge meeiro ou algum
herdeiro, a qu m é pel'l11itticlo adquirir bens da herança co
mo indemnisação de pagamento ele imposto, legados de-
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pe2.d.s ou com obrigação de remir divida do casalou para
fazer torna ou reposição em dinheiro.

Ord. I, 62, 7. - D. 2800 de 1898, arts. +9 e SI, 3 e 4,

Da prestação de contas..

Apt. 1824. - Não será attendida a disposição testamen
taria que desobrigar o testamenteiro ela prestação de contas.

Ord. I, 62, pr.

Art. 1825. - Levar-se-ha em conta ao testamenteiro toda
a despeza legalmente feita conforme o testamento até o dia

i da citação para prestar contas.

t Ord. I, 62, 12.

I f)~4a~fL,.•• , .:-. c r. O testamenteiro será crido por sua affirmaçao ou de
t ~ { ./~....,duas testemunhas, dign de fé, até o valor de 1950 rs em
~ ,..z;.'",-/-cada uma das addiçães da conta.

..f>(.(/T.f-J71 Q' ?. rel. I, 6_, 2I. - Alv. 16 set. 1814.

§ 2. Será igualmente admittido a prestar affirmação solemne
sobre o cun1primento das cartas de consciencia.

Res. 26 juI. I8r3. - D. 280 de 1898, art, II.

§ 3. Sendo glozadas as despezas illega s por não codor
mes ao testamento ou por terem sido feitas depois da cita
ção para a prestaçao de contas, o testamenteiro será
remo..vido.

OreI. I· 62, 12.

§ 4. Si a asseveração ou affirmação judicial fôr falsa, pa
gará em tresdobro o valor da elespeza affirmalla.

Ord. I, 62, 21.

Art. 1826. - O testamenteiro prestará contas ela receita
quanto aos bens de raiz e seus rendimentos até 25 annos,
desde o recebinfento, e até IS annos quanto aos moveis.

Orel. I, 62, 8, 22.

Art. 1827.--Não se julgarão cumpridas as contas finaes
elo testamento emquanto dos <t utos não constar achar-se
inscripta a hypotheca legal da mulher casada, dos menores
e interdictos, nos casos determinados em lei.

D, 370 de 1890, arls. 179 c 193.
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Da vintena e do residuo.

Art. 1828. - O premio ou vintena do testamenteiro, quan
do não fôr herdeiro ou legatario, será arbitrado pelo juiz
competente em attenção ao costume do lugar, quantia da
herança e trabalho da liquidação.

§ L O premio não poderá exceder de 5 % e será dedu
sido sómente da terça, quando houver ascendentes ou des
cendentes, e de todo o acervo liquido nos demais casos.

D. 1405 de 1854, arts. 1 e 2.

S 2. Si O testador deixar ao testamenteiro algum premio,
este considerar-se-ha legado no que exceder o maximo da
importancia da vintena; sendo herdeiro, tal premio, embora
sob a denominação de vintena será tido por toda a impor
tancia como legado.

D. 2800 de 18g8, art. 12 n. 5. - ex D. 1405 de 1854. art: 1.

~ 3. Sendo o testamenteiro casado com herdeira ou lega
taria do testador, não terá direito á vintena, si o regimen
do casamento fôr o da communhão de bens, ou o testador
não tiver determinado o contrario.

Arg. x legisl. cito

Apt. 1829. - O testamenteiro perderá o prenllo deixado
pelo testador ou a vintena

a) no caso de remoção por terem sido glQzadas as despe
zas, de negligencia ou de preyaricaçào ;

b) sendo omisso na inscripção ela hypothc a legal ;
c) si notificado, nào levar ao r gistro o testamento em

seu poder dentro do prazo de tres dias ;
d) si, tendo sido citado para prestar contas, não acudiu á

citação.

Ord. 1, 62, g, 12. - D. 370 de 18go, arts. 174, 1 7, 178 e 192,
- L. 7 jan. 1692, 8§ + e 5.

§ Vnico. O testamenteiro perderá a vintena, a beneficio
das pessoas lesadas, no capo de omissão da inscripção da
hypotheca.

D. 169 A de 18go, art. 9 5:: 21. - D. 370 de 18go, arts. 178 e
192.



- 508 -

Apt. 1830. - O pagamento da vintena não poderá ser
e[{ectuado por meio de adjudicação de bens da testamen
taria, si o testamenteiro não fôr tambem herdeiro.

Ord. 1, 62, 7, - Vide art. 1823.

Apt. 1831. - Tratando-se de herança jacente a vintena
é substituida pela porcentagem devida ao curador, que a
perderá nos casos determinados na lei.

D. 2433 ele 1 59, aJ t. 79 n. 5, ...,- D. '3084 ele ISç,8, P. V, arl.
166. - D. 3271 ele 1899. art. 6.

Apt. 1832. - O residuo (art. 213) será julgado com inter
venção do ministerio publico federal e arrecadado de
accordo com a legislação fiscal.

Orei. 1, 62, 7, 12, 14, 21, 22. - L. + e1ez. 1775. - Ah-. 26 ag-.
1801. - D. 83+ ele 1851, art. 35. - L. 221 ele 1894, art. 32 n.
II. - D. 3084 de 18g8, [>. l, art. 127 n. 2.

t9"-fJ~~~ ~'-
~6LI'--r:~~"'-~ C~PITULO IV~~~~~
~.J4...~/~.~.~ ~ A'/.~"L<'-"
~;~j4!--'~e.~J1,.,~ -tJA2.~~.~~/"

~~~~o~~ Das partilhas, ~~~~...~ "
~~f.~~ ~. 4Z~~ - /6.é;.l.-~ . -d;;~
nA-4.&._A--L=~-~ .J.A,;r?':!J.. '/JJ
fltu.,..~ L-e • ~~~1I;uAi.l7l-l,Jj -w.J)J
.41 J /r-rArt. 83~. - As partIlhas têm por fim fazer cessar o

.}8'. estado de comlDunhão sobre todos os bens da herança, que
J: resulta da posse civil dos successores .
.4-1}-..Ilf Alv. 9 nbv. 1754.

::t:;;;~~Ãrt. 1834. - A's partilhas precede in\'entario na fórma
~~a legislação proc'essual, determinada a compeL neia pelo
~~domicilio do fallecido.

"ft,~...~.. Ore!. ~', 88, 4, 7· ~ C. Rep. ~:t. 3+ n. 23",- D. ~(l84 ~Ic Hlg8;
--/- - ~,- - - -} P. J, alt, 58 n. 3, P. V, art. D6. - D. 8:>J cle 18J1, 31tS. _ e

6. - D. 2+33 de 1859, art. 29. ...:.... D. 767 tle 1890, ad. 3. - J.
s. T. F. n. 79 de 17 maio 1899. (D. O. 1'1i. 7715).

~ Unico. O inv'entario tem por fim apurar o que constitue
a herança, não <;e reputando bens proprios della sinão o
que resta depois ele ded.usido o p'assivo.

Ord. I, 88, 4,

Art. 1835. - O inventario e' partilhas' constituem juizo ou



acção universal e participão assim da unidade da .succes- o_/.

.~,~_~~ -~~l~k~.pJ~~~r-~
sao. "9-.-rr.-:..:7-:;:~ :l'Y~/4J~'(~~~'l,,'l:! ~_.

~66, 2. - Ord. 4. 96, 17· - sS. 285 de 5 ab. 1770. - ~~.
";'. M. R. E. lI. jall. 1895. - ~\. J. IS fev. 1895. - (Rel. Mill .. Re1.~ ~ .....<.L:;
Ext. 1895, pg. .J3). - D. 69 __ de~ I878~ art. I~ .. - ~. 3084 elecJ~~
]898, ~. V, alto 14' - J. S. 1. ~. 189J, n. 10J , 189/. ns. 292,~~I-c.
29.[, 29J , 296, 300; 1898. m 13 ]1IJ. (D. O. pg-. 5113) e 17 ag.~ #-L2
(Re\. de Jurispr. dez. 1898, Pg'. 389)' - Contra Accorelão 30 abr.~ u-.. t. 
e _I maio I 9 , (D. O. pg . 33]7 e .p59)' ~J!t

rrr=.J
Art. 1836. - As partilhas são judiciaes ou amigaveis.
E tas sámente são permittidas quando não ha herdeiros

menores ou a elles equiparados.

Orel. I, 88. - Ord. 4. 96, 18. - D. 2708 de ]860, art. 7 § illl. 

D. 2433 ele 1859, art. 79 11. 2. - D.3363 de 1899. - D. 2800 de
1898, art. ]9 :s un. - D. 451 B de 1890, arts. 29 s. 2 C 60 § 3.
- D. 955 A ele ]89 , arts. 67 § 2 e r09 § 3.

:i ni o. As partilhas amigaveis podem ser celebradas ~(IIlr-a-P. .... -;
cscriptur.a publica e particular ou por termo Judicial, ratifi~J:;:::::;.
cadas e Julgadas por sentença, conforme a legislação proces-~"'~~.#.
suaI. 'a:.~;:,-

Ord. 4. 96, I . - Ord. 1,7 , 12. - Ol·el. 3, 25, 9· ~ 7?~ít.l

Art. 1837. - As sentenças estrangeiras de partilhas eha~~r
bilitaçào de herdeiros serão exequíveis na Republica, quando
devidamente homologadas, observado, porém, o di posto nos
tratados ou ajustes internacionaes.

D. 69 2 de 1878. - D. 7727 de I o. - L. 221 d .1894. art.
12 ~ 4. - D. 3084 ele I 9 • P. V, arl. 14 a) e b).

Art. 1838. - Havendo herdeiros menores ou a estes equi
parados, o inventario dev rá com çar no prazo de um mcz
a c ntar do fallecimento do pai ou da mãe dos menores 0U do
dia 111 que judicialmente se souber que ha menores inter .
sados em alguma herança.

On\. I, 88, 4, 7,

r. Havendo filhos ou netos menore~ ou pessoas a elles
equiparadas, o conjuge sobrevivente deverá, sob as penas
ela lei, fazer inventario dentro d dous mezes ~ontar do .
dia la morte do outro conJ·uge. ~~?:-..ç.. :ç:;::{"~ a.-,p...~'-Tf:·

~ ...~_ ~.Ld _

~,..n-wi --~ A ,01'<1. 1,88,8. - A-s. 309 ele 20JUJ. ]780. ..I./. JrJ.-tn:I
s 2. ·0 prazo do paragrapho antecedente poderá ser pro-



---.,.-
~~~·J.,~):/-J..~~~i-:~~'''''J.
~p~..;.J.~ ;..~k~-k~!f3:z,'t~~ ~ ~~.,., .........,..
~~~~/~Q~:'~Jl.~~~-~~' .
~-J.o~~.~~~-"'~.L~_4<."';'
~"'-~~P-§~j ~~~:::-~J--~~~~_

.4~~"",f..,..-~.......~ .L_~9.~...:J..~.iG.
~H7i:t:t-~;11J..~~5 Q J2A,' ;~~~.tII!
~ 4-: / - 10 - ,/ ';'" ;(.

_ (a,",~ ·~~~t.;r" ..g.---~~~~1-~ g t-.- rr~ ...,..JY-,<-~_
ti fogado, na fórma da legislação processual, allegado e pro-

vado justo impedimento.
Alv. 24 jUIl. 1713. - . Rcp. art. 34 n. 23.

S 3. O pai ou mãe que, tendo 'filho do conjuge fallecido,
casar sem fazer inventario dos bens do casal, perderá, em
proveito dos filhos, duas terças partes dos bens que lhe de
verião caber no mesmo inventario, perdendo o pai, além
di so, o direito á administração e ao usufructo dos bens
dos mesmos filhos.

D. ISl de 1890, art. 99.

~,,~ Art. 1839. - Ao conjuge sobreviyente, sendo o casamento~~
u-..·~;:;::4),ob o regimen da cOl11munhão de ben~, é garantida a POSSez;i4 .
~~----Ea herança e com ella o çarlllL.de. cabeça do casal, conti- ~

e-....t1II_.~J.uando nelle a posse velha que antes tmha. ~'~$;
ld-fd;,,,:,,x,.,..lo'?§ r. Si, porém, o conjuge sobrevivente fôr a mulher, de- . ,..,
í=~~ ~~erá concorrer a circumstancia de estar vivendo com o ma-~ ,
"'l,,-,,~;:;;'!tdo ao tempo da morte deste, ~
~. r-- ( --A /Df,Jfj
~~-~Ord. 4 95, pr. 1 3. - Ord. 4, 96, pr. 1, 7, 8, IS. - Ord. 1,
"""'.o.o-b,~ ,..." "S8, 4, 6, S, - L. 17 ag. 1761 . 7, - Alv. 9 novo 1754.
~ -_..--~r--:...----
~ u.J4 § 2. Não tendo sido os conjuges casados pelo regimen da

c0l11111unhão, guardar-se-ha o estipulado no pacto ante-nu
pcial e as disposições correspondentes ao regimen legal dos
bens.

Ord. 4, 96, 2 4. - D. 181 de 1890, arts. 58 e 59.

Art. 1840. - Havendo testamento, cumprir-se-ha o que
dispuzer na fôrma de direito, competindo ao testamenteiro
proceder a inventario, administrar os bens e dar partilheis,
na falta de conjuge, ou de herdeiros descendentes ou ascen
dente. ~ a quem pertença ficar em posse e cabeça do casal.

Ord. 4, 96, pr.

§ Unico. O testador não pôde nomear inventariante com
preterição do direito da pessoa a quem pertença' ficar em
posse e cabeça do casal.

Lcgisl. eit.

Art. 1841. - A nomeação de inventariante não fica ao arbi
tt'Ío do juiz;. pertence e§§e cargo ao co-herdeiro C]ue se
achar na posse cor-poral e administração dos bens.

Ord. I, 88 4. - Ord. 4, 96. - D. g885 de 1888, art. 41.
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~ r. Entre co-henleiros, a preferencia para o C'argo se es
iabcl ce pela idoneidade.

Arg. x .:\lv. de 9 no". 1754'

. 2. O in entariante que não' herdeiro tem apenas a de
tenç?io dos bens.

ex .:\ lv. <) no\·. 1754'

Art. 1842. - Ficando algum d s filhos ou outr herd iro
na posse orporal de bens comn'lUns, deverá ella ser man
tida e aos demais interessados competirá pedir-lhe partilha.

Ord. 4, 96, 9, 11· - .:\l\'. 9 novo I75·f·

Art. 1843. - O compromisso do inventariante póde ser
assumi(lo por procuração com poderes especiaes.

ex Orei. I, ,I,

Art. 1844. - O conjuge sobrevivente, cabeça de casal,
dará partilha de todos 5 bens communs aos herdeiros do
eonj uge fallecido.

Ord. ,J 96, pr. IS.

§ r. Si algum herdeiro apoderar-se de alguma cousa da
herança sem o consentimento do cabeça do casal, a este de
yerá se restituir essa 'parte da herança.

Ol'd. 4, 95, pr.

§ 2. Si algum extranho estiyer na posse da herança, serão
mpregados os meios de direito para haver a detenção ma

terial dos bens de que têm já os herdeiros a posse civil.
Estando em poder desse extranho a titulo de dominio, te
rá lugar a reivindicação.

I\h·. 9 novo 175+ - s. 319 de r6 fe\'. 1786. - OreI. 4, 58, ~.

Art. 1845. - erão descriptos no inventario os bens im
moveis por suas' confrontações e situação, os moveis por
seus cáracteristicos. Havendo bens alheios, dever-se-ha le
larar a quem perten,cem e si nelles os herdeiros menores têm

algum direito.
Ord. I, ,4.

Ar-t. 1846. - s dividas activas e passi \ as serão descri
pttlS, declarando-se as respectivas escriptnras por seu bje
eto e pelo nume do tabellião que as lavrou e bem ass101 SI

as p:lssivas são comlllunicave~s.
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Ord. I, 88, 4, - Ord. 4, 60. - Ord. 4, 91' I, 3. - Orel. +, +6.

I. Havendo dividas passivas anteriores ao casamento
sob o regimen da c011111lunhão e que não se communicárão
deverão ser descriptas separadamente: discriminando-se os
bens com que o conjuge devedor entr u para o casal e os
adquiridos na constancia do casamento para por aquelles e
pela metade destes serem pagas taes divida.

~ 2. Si as dividas incommunica"ei forão pagas na con
stancia do casamento, dever-se-ha observar o di po b) no
art. 1498 2.

Ord. 4 'g5, 4:

Art. 1847. - O inventariante, salvos os casos expressos
em lei, não poderá ser demandado iII solidlllll pelas dividas
do acervo, sendo indispensavel a citação ele todos a quem
o negocio interessar.

Ass. II2 de II jan_ 1653. - D. 9885 ele 1888, art. 41. - D. 308+
ele 18g8, P. V. an. 67. - D. 370 de 1890, arts. 374- c 3 7·

Art. 1848. - 1 os inventarias não se pagão juros da móra,
ainda que pedidos sejão, não se tratando de lide contestada
nem de lemanda.

§ nico. São, porém, devidos os juros estipulados até a
partilha em virtude da qual se separão ben para pagamen
to dos credores, si nisso convierão elles, o que importa
novação.

L. 24 \.Iut. 1 32, arts. 1 e 3. - Ord. 3 66, 1. - ex Cad. Com.
alto 438. - D. 917 de 1890, art 6g c).

Art. 1849. - Descriptos os bens, serào avaliados, com
intervenção do representante fiscal, luando nào for m ne
cessarios todos os herdeiros, obser"ando-se em lod o casO
a legislação processual e fiscal dos Estados.

D. 2708 de 1-860, art. 7. - D. 2800 de 1898, nrl. 19. - '. Rep.
art. 34 11. 23 e art. 9 n. 3

Art. 1850. - Avaliados os bens, segundo a legislação pro
cessual, verificar-se-ha nos termos por ella estabelecidos a
operação elas partilhas.

Ah-. 21 JUI1. 1759. - D. 1030 d 1890, art. 216; - C. Rcp. arl.
3+ n. 23.

Art. 1851. - Sonegn11l10 o inventariante qllaesquer bens,
que fossem do defunto ao tempo da abertura da successão,



- 513 -

nào terá parte alguma no q ue sonegar e pagará em dobro
para os menores o valor dos sonegados, observando-se a .le-
gislação processual.~-:~~~~~~I

Ord. I, 88, 9· 9á-o p.. a.J.-.~ /J,/. J;o~a 4d~. /k (!, e...JA4/':-JJI

Art. 1852. - Entrarão em partilha todos os bens que com-
sigo tiverem os co-herdeiros, respeitado o direito das colla-
ções.

Ord. 4, 96, 9·

§ .1. As di.vidas p.assivas. dos herdeiros serão rateadas entr~,9 I

os co-herdeiros. r;. p..... e/~ -~. !,!t-trO/ -...~~~.r~~
§ 2. Si o herdeiro devedor negar a divida, deverá ser con-

vencido por sentença.

Arg. ex Ord. 4 97.

Art. 1853. - O co-herdeiro que por um anno ou mais
estiver na posse da herança paterna ou materna dará aos
co-herdeiros seus irmãos partilha dos fructos.

Orci. 4, 96, 10.

Art. 1854. - Entrarão em partilha os fructos dos bens
communs, levando-se em conta ao inventari.mte as respe-
ctivas despezas e observando-se'o direito das collações.

Ord. 4, 96 4' - Ord. 4, 97, pr.

§ r. A obrigação de partilhar os fructos prevalece tambem
quando com o seu producto farão comprados ou adquiridos
bens, caso em que os herdeiros poderão exigir ou a partilha
dos proprios fructos ou a dos bens adquiririas.

Ord..1. 9u, 7, 8.

§ 2. A mãe villva partilhará cam os filhos menores os
fructos dos bens da herança, quando não sllcceder. ao ma
rido no patrio poder.

Orel. 4, 96,7. - D. 181 de 1890, ali:. 94.

Art. 1855. - Emquanto nào fê.r decidida alguma questão
prejudicial ou a nulJidade do testamento não se procederá
á partilha. Vf.~'cv ~ t:Vvt:lõ~)

ex D. 1334 de 1893, art. 14 5.

Art. 1856. - Será r movido o inventariante que antes da
pal:tilha suscitar duvidas) sobre que eleva haver litigio e pro

33
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cedcr-se-ha a sequestro nos bens da herança, até que as
duvidas se decidão.

::3 I. Tambem proceder-se-ha a sequestro nos bens da he
rança, não se concluindo a partilha dentro de um anno, con
tado do dia da morte do inventariado.

. 2. Excephla-se o caso de ter sido retardada a partilha
não por culpa do inventariante mas dos outros herdeiros.

tfjt· ;J., .: ,p~ a.!?!:'d. ~, 96, 12.

tU;:1:':a ~rt. 1857. - A partilha do liquido não se deverá demo
~ Jl.. ~ar por causa do iUiquido ; este se partilhará á medida que
dv.J..~~ J--ts-e fôr apurando~ ceu aL.'eu-o ~ Jjq
~,;..~,. ,. - - .
~~Jh7~~.Ohl. ~, 96,1" . . ' •

~ - ~--tJmco. Começada a parhlha, o lllventanante não devera
&J'I}. retardaI-a por motivo de questões supervenientes, salva a dis

posição do art. 18"5.

Ord. 4. 96. 1 I, 12.

Art.'1858. - Residindo algum herdeiro fóra da Republica
e possuindo bens que devão vir á partilha, não se lhe dará
quinhão nos bens presentes sem que aquelles sejão tanibem
partilhados.

Ord. 4. 96. 17·

Art. 1859. - Havendo filhos', que tenhão dotes, far-se-ha
partilha do liquido entre os outros- filhos que não tiverem
dote salvo si os dotados não s~ abstiverem da herança e
quizerem trazer os d tes á eoUação.

§ Unico. Fica, porém, salvo ao herdeiro allegar em rela
ção á pa~tilha o direito que lhe assistir.

Ord. 4. 96, 16 17.

Art. 1860. - Havendo bens, que não possão ser partidos
sem damno, os co-herdeiros de commum accordo os devem
entre si vender ou a outrem ou permutar por outros bens
da partilha e, si não concordarem, devem arrendaI-os, J9ar
tindo então a renda.

Ord. 4. 96, 5.

S nico. Sómente neste caso é permittida a licitação.

ex Ord. CII'

Apt. 1861. - As tornas ou reposições em dinheiro pelp
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excesso de bens lançados a um herdeiro são equiparadas a
compra e venda, si os bens forem partiveis ou si houver
concerto para que elle fique com bens de valor superior ao
seu quinhão.

Ord. 4, g6, 5, 23. - D. 2800 de 1 g8, art. 51 n. 3.

Art. 1862. - O conjuge meeiro e os herdeiros de qual
quer especie são admittidos a remir divida do casal. adju
dicando-se-lhes para esse fim os precisos bells. Tal adjudi
cação será equiparada a compra e venda.

D. 2800 de 18g8. art. -Ig. - A. F. 389 de 1865.

Art. 1863. - Deverão ser levados á praça os bens sepa
rados para pagamento de credores e adjudicados ao inv n
tariante não herdeiro, havendo orphãos.

D. 2800 d.e 18g8, art. 49 e art. 51 n. 5. - Arg. ex Ord. I. 88,
25 e 26.

§ Unico. Na separação de bens observar-se-ha quanto
passiveI a ordem estabelecida para as execuções.

Arg-. ex Ord. 3, 6, 7 e 8. - D. 737 de r850. arl. 512. - D. 7(,3.
de 1890: - D. 3084 de 18g8, P. III, art. 526.

Art. 1864. - 9s bens~s de a[o~lmento p-er~~ I

petuo adquiridos na constancia do casamento e communi- 4fC~~
cados entre os conjuges, deverão ser partidos por estimação,~""'""!
encabeçando-se dentro de 6 mezes depois do fallecimento oh jf;.
do foreiro no herdeiro em quem a maioria dos outros con-
cordar.

Ord. -I. 36, 7, - 0,(1. 4, 96. 23, 24, - Ah·. 6 mar. r669·

. r. O llerdeiro encabeçado pagará a cada um dos outros
sua respectiva quota C' o [ôro ao senhorio, segundo, o dp
ramento.

Ord. 4, g6, 23.

§ 2. Si os herdeiroS' não concordarem sobre o encabeça
mento, serão obrigados a vender os bens aforados dentro
de 6 mezes para partirem entre si o preço, scientificando
ao senhorio para exercer o direito de opção.

Ord. 4, g6, 23.

~ 3. Passados os 6 mezcs, os bens ficarão devolutos ao
senhorio, si elle os qmzer.

Ord. +. 96, 23. - Vide ar!. 656.
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Art. 1865.. - Quando os bens não forão adquiridos na
constancia do casamento e já erão possuidos por um dos
conjuges antes do casamento, o aforamento será encabeçado
nesse conjuge, que os possuia, ou em um dos seus herdeiros.

Orel. 4, 96 24·

Art. 1866. - Si os bens emphyleuLicos, embora de afora
mento perpetuo, farão adquiridos antes do casamento por
11m dos conjuges, de larando o contracto que erão dados
para elle, para seus filhos e descendentes, sem fazer menção
de herdeiros ou de successores, taes bens não entrarão em
partilha e pertencerão precipuamente ao conjuge que antes
os tinha ou a seus herdeiros.

Ord. 4, 96. 2-1.

Art. 1867. - Quando o aforamento fôr vitalício observar
se-ha o disposto nos ·arts. 1745 e 1779.

§ 1. O &1ho ou fi,hos que o pai nomear deverão pagar á
mulher do nomeante, ainda que seja sua mãe, não tendo ella
expressamente consentido, a parte que lhe pertencer no pre
ç.o da compra dos bens aforados ou no custo das bemfeito
nas.

§ 2. A propria mulher do nomeante, no caso de ser a no
meada, deverá satisfazer aos herdeiros do marido a parte
que tambem lhe pertencer no dito preço ou nas bemfeitorias.

§ 3. O mesmo será observado em relação ao marido,
quando os bens aforados forem da mulher.

Ord. 4, 97 25.

Art. 1868. - Não serão julgadas as partilhas sem que
dos autos conste estar inscripta a hypotheca legal da mu
lher c~sada, dos menores e interdictos.

D. 370 ele 189 , art. 189

Art. 1869. - O inventariante moroso responde pessoal e
solidariamente pelo imposto e seus juros.

Res. 21 maio 1821. - D. 2800 de 1898, art. 38.

Art. 1870. - O imposto de transmissão causa mortis deverá
ser pago de accordo corn a lei em vigor ao tempo do falle
cimento do testador ou do intestado.

A. F. 512 de 1875. - Alv. 17 jun. 1809. - D. 2708 de 1860, art. 41.
- D. 41I3 de 1868, ali:. 6. -A. F. 39 de 1893. - D. 2800 de i898,
art. 3.
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§ Unico. Além de ser onus real, o imposto de transmissão
é obrigação solidaria dos co-herdeiros, dentro das [orças
do quinhão hereditario.

D. 9885 de 1888, art. 4, - D. 3084 de 1898, P. V, art. 55. ~ D. 370 de
1890, art. 242.

Art. 1871. - Acabada a partilha, serão entregues aos her
deiros, conforme os formaes. os bens que lhes tocarem, sem
que tal entrega se possa embaraçar ou suspender por moti
vo de interposição de recurso.

Órd. 4, 96, 22. loof. l:

Art. 1872. - Salvo o caso de nullidade, a partilha judi-~~~
eial ou amigavel, depois de legalmente feita e eonclUida,~
nào est~ sujeita á rescisão, ainda que alguma das partesa~~
contradIga. ~~~~

'JUIl~;C - r__
Ord. 4. 96, 18. ~h> _ ~ •&I.

Art. 1873. - Ainda que não haja nullidade, si o herdeiro ;.~._L
que se oppõe á partilha provar haver sido lesado além da
metade do que lhe devera pertencer. os outros. herdeiros
deverão indemnisal-o, inteirando seu verdadeiro quinhão ou
procedendo-se á emenda da partilha ou empregando-se os
meios ordinarios do processo.

Ord, 4, 96• 18 in f.

Art. 1874.- O direito á indell1nisação prevalece ainda quan
do houver k,são na ?exta Rarte. o que se entenderá relati
vamente a todo o quinhão hereditario do que se disser
prejudicado.

§ r. Todavia esta reclamação por lesão na sexta parte só
é admissivel, sendo feita dentro de um anno contado do
final julg~mento da partilha. ~<1, ~~~~'::::.~L:'d;,.,...J.;-,p.H..

.• 1,4o<-~ '"'~bfi--' "d-~ li'.........,§ 2. FIcara sempre sa 1'0 ao menor o ene ClO e res- Q./. JoJ
tituição.

Ord. 4, 96, 19, 20, 2r.

Art. 1875. - Tem hypotheca legal o co-herdeiro em ga
rantia do seu quinhão ou torna da partilha sobre o immovel
da herança adjudicado ao herdeiro reponente.

D. 169 de 18go, art. 3 ~ 8. - D. 370 de 1890, art. 107 tl I g).

Art. 1876. - Todos os co-herdeiros reciprocamente res
ponderão pela evicção.



518 -

Cod. C. q, Fam. creise.

Art. 1877. - Em concursQ de credores são reivindicantes
os herdeiros e legatarios pelos bens da herança on legado.

D. 917 de 1890, art. 68 m). - D. 3084 de 1898, P, III, art. 652 k).

Art. 1878. - São credores separatistas os redores e le
gatarias da pessoa de quem o fallido é herdeiro sobre os
bens da herança, para que por elles sejão pagos com xclu-

'são dos credores do fallido, salvo si convierão por qualquer
modo no juizo do' inventario ou fóra delle para que lhes fos
sem adjudicados bens com o encargo de pagar as chvidas
do de CltjUS.

D. 917 de I 9tl, art. 69 e). '- D. 3 84 de 1898. P. llI, aTt. 653 b).

Art. 1879. - Falleceodo algum passageiro ou individuo
da tripolação durante a viagem, o capitão procederá a in
ventario de todos os bens que o fallecido deixar com assis
tencia dos officiaes da embarcação e de duas testemunhas,

'que serão com preferencia passag.eiros, pondo tudo em boa
arrecadação, e logo que hegar ao pôrto da sahida fará en
trega do inventario c bens ás autoridades competentes.

Cod. Com. art. 534.

Disposições especiaes á successão dos militares.

Art. 1880. - No caso dos arts. 1716 § uni o e 1727 .
unico as dividas passivas do testador militar, contrahidas
durante a campanha, serão pagas pelo herdeiro especial e as
outras dividas pelo herdeiro da universalidade dos bens_

§ I. Não sendo sufficiente cada uma das massas pétra so
lução das respectivas dividas e repudiando a hérança um
dos herd~iros dessas massas) o outro herdeiro, que a eitar
a herança, será obrigado a pagãr todas. as dividas ou a
deixar os bens para pagamento dos credôres.

§ 2. A mesma descriminação guardar-se-ha 'com relação ás
dividas activas das duas heranças.

Ord. ,1, 83. 4·
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Art. 1881. - A coUação tem por fim manter a integridade
da legitima dos descendentes e restabelecer a igualdade en
tre elles por ventura perturbada por acto de liberalidade
directa ou indirecta do pai ou mã~, avô _ou avó ou de~.a:h ""'«&..~ I

onjunctamente. /.q'h~"'-'''r-~/~'''M 11/.4-10
~ r. Opéra-se pela restituição dos proprios bens ou de

outros equivalentes, sendo moveis, ou do respectivo valor
á massa da herança nos casos e pelo modo que a lei deter
mll1a.

§ 2. Si os netos não forem herdeiros necessarios, ficará
obrigado á collação o herdeiro, seu pai ou mãe.

Órd. 4. 97. pr. 3. 5. 13 a 15 e 21.

Art. 1882. - Si O herdeiro não tiver ainda recebido os
bens doados, ser-Ihe-ha paga a legitima e o que exceder pe
la terça, tendo havido insinuação, ainda que o doador fi
zesse outra. disposição de ultima vontade. Si não houver
insinuação, o excesso a retirar da terça será equivalente; 1.
taxa legal.

Ord. +. 97.3. - .\.55. 336 de 21 jul. 1797.

Art. i 883. - E' permittido ao herdeiro abster-se de con
correr á successão.

§ I. A coUação, porém, é obrigatoria
a) quanto ao herdeiro. si os bens recebidos excederem a

legitima e a terça, constituindo assim doação inofficiosa~

b) quanto aos co-herdeiros, si o doad quizer concorrer
á successão.

rd. 4. 97, 3, 5, 6.

§ 2. O herdeiro dispensado da coUação pelo ascendente
doador será equiparad ao que se abstem da herança.

Ord. +, 93. 3.

3. O herdeiro que confere deverá ter a parte que lhe
caberia si o elemento patrimonial a conferir ainda .estivesse
na successào.
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ex Leg-isl. cito

Art. 1884. - Para considerar-se inofficiosa a doação é
preciso que exceda a legitima e a terça, attendendo-se ao
valor dos bens ao tempo da abertura da successão 'e obser
vadas as seguintes disposições:

§ 1. A terça computa-se com relação á somma dos bens
existentes no acervo daquelle de cuja herança se trata ao
tempo da abertura da successão, excluídos assim os que
tiverem sido doados e devão vir á collação.

§ 2. No calculo da terça entrão os [ructos devidos desde
a morte do doador e o excesso das doações não insinu
adas

§ 3. Tratando-se de doações sob qualquer fórma para ca
samento, regerão as disposições especiaes do art. 1885,~.

§ 4. Quando a doação consistiu em bens i1lll110veis em que
o herdeiro fez bel11feitorias ou que se acharem deteriorados,
estando ainda no dominio do herdeiro, observar-se-ha o art.
1886.

Ord. 4. 97, pr. 4 5, 13, 1+ 15. - Ass. 336 de 21 jul. 1797.
Alv. 25 set. 1775. - Alv. 16 set. 1814' - T. de FI'. C. art. 1198
(nota).

Art. 1885. - Nas doações para casamento observar-se-ha
por excepção o seguinte:

a) o herdeiro que se abstiver da herança tem o direito de
optar ou pelo valor dos bens do doador ao tempo em que
a doação foi feita ou promettida ou pelo valor ao tempo de
sua morte;

b)' si o herdeiro tiver alienado os immoveis doados, trará
á collação .0 preço que valião ao tempo da doação;

c) os bens moveis nào fungiveis virão á collação no esta
do em que se acharem quer a doação tivesse sido feita com
pr~ço certo quer não;

d) si o donatario já não possuir, poderá trazer á collação
ou o preço ao tempo da doação ou outros moveis da mes
ma qualidade que os substituão.

Ord. 4, 97, 4, 14, 15. - T. de Fr. C. art. r26 (nota).

Art. 1886. - Si O herdeiro fez bemfeitorias nos bens immo
veis tem a escolha de conferir

a) ou a suhc;tancia no seu estado actual, recebendo pre
cipuo o valor das bemfeitorias ;
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b) 011 a estimação ao tempo da doação.
§ 1. Si os damnificou, competirá essa escolha aos outros

co-herdeiros, que podem pedir indemnisações ou preferir a
substancia.

~ 2. A opção é permittida quando as bemfeitorias ou dam
nificações não excederem a quarta parte do valor dos bens
ao tempo da doação.

Ord. 5,97, 13. ~

Art. 1887. - Serão trazidos á coUação os proprios bens~~~
doados, si ainda existirem no dominio do herdeiro e este ~:P);Z;;. _
quizer concorrer á successão, attendendrldQ·se,~r'l"P'ao dis-~/q~..''''~

. d nn-;n~ .c.. Ir~ "'k-~
posto nos artIgos antece entes. t~ h ,... ~'~~-.~I76~ ;;t:;;

O'd' . .("<ViM>O·~Ift~ -.-. '. 4< ~ -r . 4, 97, pr. 3, 5 13. - AIg. ex IC. 4, 97, 14 e D. - ~~

Art. 1888. - Devem ser trazidos á collação' ~~ 1/.1111
a) os bens adquiridos por doação com essa clausula;
b) os bens adquiridos com os profecticios, vivendo o filho

em companhia do doador;
c) as quantias effectivamente desembolsadas com que o

ascendente tiver contribuido para a formação de montepio,
pensão, dote ou seguro de vida e não a quantia que consti
tuir o beneficio;

d) os fructos elos bens doados que o herdeiro ainda pos
suir ao tempo da morte do doador e desde este facto até
a partilha;

e) a metade das doações feitas ao conjuge do herdeiro
casado pelo regüllen da communhão de bens.

Ord. 4' 97, pr. lO, II, 16, 17. - ex D. 2800 de 1898, art. 6.

§ 'Onico. Si a doação consistiu em dinheiro, o herdeiro
deverá conferir os juros legaes desde a abertura da successão.

ex. L. 24 out. 1832, art. 3. - ex Cad. Com. art. 249.

Art. 1889. - Não virão á collação
a) as despezas de educação;
b) os bens adventicios, castrenses e quasi-castrenses e

os a estes equiparados;
c) as despezas do jantar ou cêa no dia do casamento do

descendente;
d) as doações feitas ao conjuge do herdeiro não sujeito

aq regimen <1a communhão dos adquiridos na constancia do
casamento;

t:?~~~~/~~~'r-'"
~ I?.,L:.-.....k A o .... , • ...>-~C:~ Ao ~-..r~ d-
'A. -'-~ " k ~/~lL.9~.1---A-r~
~~.~~~~ ;:-rh::::4.~~A
~~~L __ . ~ . ~ /.

/v.J~~~-~::Z~;/.,e.,~I//..L-
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e) os bens que se perderão ou perecerão sem culpa ou
má fé.

Orei. +, 97 2. 7, lO, 16, I . 20. - ex D. 2 'uo ele 1 98, arl. 6. 
ex Orei. 4. 53, 2 a +. - Dig. fi:. 2 ~ 2 L. 37,6, (De ccl!. b 11).

Art. 1890. - O descendente que contrabe d-ivida com o
ascend nte ou directamente ou porque este pagou-lhe divi·
da, tornando·se eessionario não fica sujeito ás regras da
co\lação devendo ser considerado como qualquer outro de·
vedor .

.\.rg. ex Orei, 4, 97, pr: \'b derelll. ~ Rev. Juri pr. I 9'· 11·9· 1'''.
249'

Art. 1891. - Sendo a doação feita na constaneia do a
sampnto dos ascendentes sob o regimen da communhão
presume-se feita por ambos os cOl1juges e herdeiro confe
rirá metade em cada uma elas partilhas.

Ord. +. 97. I.

§ Unieo. Si o regimen do casamento do doador fàr outro,
virá á eoUação toda a doação ou sómente a metade, con
forme resultar da mesma doação e do regimen dos bens, ou
doasse um dos conjuges ou ambos.

Orei. 4, 97. I.

Art. 1892. - O neto chamado á herança do avo ou avó
inteirará as legitimas dos co-herdeiro!" até a importancia do
que recebeu da successão do pai ou mã:e que devia conferir.

Arg. ex Orei. 4. 97, 20.

Art. 1893. - Tudo O que se descontar ao filho na he
rança do' pai ou mãe pela doação fita ao n to, imputar-se
ha depois na quota hereditaria deste por occasião das par
tilhas dos' ens de seus pais.

OreI. 4, 97, 21.

~ nico. Presumindo-se que a doação elo avà ou da aVÓ

ao neto é prJr contemplação ao filho ou filha, tal liberáli
dade igualmente suppõe a aeei·tação expressa ou tacita do
filho ou filha, que por tal facto não pôde soffrer préjuizo .

.\rg. x Orei. 4, 97· 21.

Art. 1894. - Quanto ás loaç-es de bens aforados, o fi
lho nomeado tral-os-ha á collação, si quiz~r herdar com
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seus irmãos, ou ser-lhe-hão imputados em seJ;! quinhão pelo
valor ao tempo em que lhe farão .doados.

. r. Si os bens aforados farão simplesmente nomeados no
filho para q.epois da morte do pai, nem virão á coUação,
nem se imputará seu valor na legitima.

2. Exceptua-se o caso de terem sido taes bens compra
dos ou adquiridos com dinheiro do pai ou. da mãe ou, posto
que não fossem comprados, si o nomeante tiver nelle feito
muitas bem feitorias.

::l 3. Para esse fim não serão tidas em consideração as
bemfeitorias de insignificante valor e as despezas necessa
rias com os bens nomeados no filho.

:) -t. O filho nomeado deverá cumprir o disposto no art.
1867.

Ore1. 4. 9í, 22. 25. - 1'. de Fr. C. 3rt. 1222, :122S. 122+. '1225

C 1228.

Art. 1895. - Depois de fazer-se partilha do preço ela
compra ou das bemfeitorias ele alguma propriedade foreira
em vidas, ~lão se fará outra vez coUação dessa propriedade
na partilha por morte do nomeado.

§ Unico. Haverá, porém, segunda col1ação na partilha dos
bens por morte do nomeado,' si novas bemfeitorias tiverem
accrescido.

Ord. 4, 97, 1S. - T. de Fr. C 3l"t. 1126 e 112í·

Art. 1896. - Si a doação tomou o caracter de bens do
taes, sendo objecto de pacto ante-nupcial, e a doada se
abstem da herança, a restituição do que excede a legitima
e a terça na parte invalidada por falta de insinuação, reali
sar·se·ha logo sem ficar dependente da dissolução do casa
mento.

ex Ord. "f. 96, 12: vb. « e dis er que quer ser herdeiro.» 
Ord..f, 97. 5 in f. - ·od. C. 17 De collat. (6, 20). - Cod.
C. 5 11. l. - 6'1 Partida, L. 3, +, 6. '.- L. 29 d Tor.

Al't. 1897. - Terá lugar o sequestro quanto ao dote ou
bens que algum herdeiro deva trazer, á coUação, si promG
ver duvi las a tal respeito, não se levantando o sequestro,
ainda que se offereça a dar fiança.

Ol"Cl. + 96, 12, IS. - T. de Fr. C. arls. 11'73 e 117+·

Art: 1898. - Por effeito a representação, torna-se exten-
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slva a quaesquer descendentes a obrigação de trazer bens
á collação nos termos dos artigos ailtecedentes.

Ord. 4, 82, 4· - Orei. 4, 96 , pr. - Ord. 4, 97, 20.

CAPITULO VI.

Da herança jacente.

Art. 1899. - E' jacente a herallça,/~4/7d/j'~CAJ)
1. não havendo testamento,
a) si o fallecido não deixar conjuge nem herdei! \ des

cendente ou ascendente nem collateral, dentro do 3" gráo
por direito civil, notoriamente conhecido;

b) si os herdeiros nece sarios repudiarem a herança e
não houver conjuge ou collateral dentro do 3° gráo por di·
reito civil, notoriamente conhecido;

I L havendo testamento,
a) si o fallecido não deixar conjuge nem herdeiro des

celidente ou ascendente, ou
b) si o herdeiro instituido não' existir ou não aceitar a

herança, ou
c) occorrendo qualquer dos casos indicados, não houver

collateral dentro do 3° gráo civil, notoriamente conhecido;
d) si não houver testamenteiro nomeado ou o nomeado

não aceitar· a testamentaria ou não existir, verificando-se
além disso qualquer das hypotheses acima indicadas.

Ord. 1 90, r. - D. 2433 de 1859, art. 3. - D. 3271 de 1'899,
art. 2 § r. - T. de Fr. C. arts. 1231 e 1232.

Art. 1900. - Proceder-se-ha á arrecad~ção judicial e in
ventario de todos os bens, com intervenção do ministerio
publico federal, e será nomead0 curador á herança, si por
lei não existir creado o emprego de curador geral de he
ranças jacentes.

D. 2433 de 1859, arts. 20 e 78. - D. 3271 de 1899. - Lo 221 de
1894, ali. 32 n. I. - D. 3084 de 1898, P. I, art. 127.

§ r. Si os collateraes não 10rem notoriamente conhecidos,
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far-se-ha a arrecadação judicial, que cessará si justificarem
a qualidade hereditaria.

D. 2433 cito art:. 4'

§ 2. Sendo· estrangeiro o fallecido e, havendo convenção,
ajuste ou accordo internacional, proceder-se-ha á arrecadação
pelo juizo federal, si não houver hei deiro brazileiro, embora
ausente, e

a) o estrangeiro domic'iliado no Brazil, intestado, não ti
ver presentes na terra conjuge ou lierueiros estrangeiros, re
conhecidamente taes, aos quaes, por direito, pertença ficar
em posse e cabeça de casal, 'JU

b) o estrangeiro domiciliado no Brazil áeixar testamento,
sendo estrangeiros e e~tando ausentes os herdeiros e estan
do tan'bem ausentes os testamenteiros.

8 3. os casos do paragr<lpho antecedente a arrecadação
se fará com o agenLe consular ela nação do íallecido e a
elle será confiada a guarda dos bens.

D. 855 de 185!. - D. 3084 de 18g8, P. V, a.rt5. 156, 157 e 158.
- J. S. T. F. 19 ab. 18gg, !l. 165 (D. O. pg. 7716).

§ 4- O disposto ne te artigo e seus paragrapho é sem
prejuizo da applicação dos arts. 309 e 3ro do Codigo Com
mercial.

D. 855 de 1851. - D. 308+ de 18g8 P. V a.rt. 165.

§ 5. Em toelo o caso, e só para o effeito de facilitar O com
parecimento ele interessados, será feita communicação ao
agente consular da nação a que pertencer o fallecido e, na
falta de agente consular, ao ministerio das relações exteriores
para communical-o ás autoridades estrangeiras competentes.

D. 2+33 cit. art. 33.

Art. 1901. - Em caSQ ele morte em paiz estrangeiro,
onde tive se domicilio o finado, a arrecadação deverá ser
feita pelo juiz da circumscripção judiciaria em que estiverem
.collocaclos os bens de maior valor, mantida a unidade da
arrecadação.

D. 767 ele 1890 art. 4,

Art. 1902. - Os parentes l11ms proximos do fallecido se
\ão pref~ ridos, sendo idoneos a extranhos, para curadores,
ficando sujeitos a todos os encargos e gozando de todas as
vantagens dos demais curadores.
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D. ~q33 ele 1859, art. o.

Art. 1903. - O curador prestará fiança; não havendo,
porém, pessoa que aceite a guarda e administração dos ben ,
prestando fiança, será confiada a curadoria, a Juem te11ha
sufliciente abonação para por ella responder.

D. 2433 cito al't. 20.

Art. 1904. -' Ao curador incum.be, além do disposto no
art. I705,

a) dGlr cumprimento ao testamento sem direito á intena;
b) dar partilha aos herdeiros habilitados, si não houver

partilha amigavel.

D. 2433 de 1859, art. 79. - T. ele Fr. . art. 1237. - D. 3084 ele'
1898, P. V, aI·t. 55 l'\ uno b). - L. 221 !e 1894, art. 32 II. I.

Art. 1905. - Feito e concluido o inventario, serào 'vendi
dos em hasta publica os bens, observando-se o art. I705.

D. 2433 cito art . 38 e 43.

Art. 1906. - ão serão vendidos. os bens que forem pro
prios para o serviço da Republica.

D. 2433 rito art. 12 alinea 2.

Art. 1907. - a habilitação de herdeiros se oDservani
o disposto no art. I7IO.

c: Rej). art. 34 n. 23. - L. 221 de I 94, arl. 22 n.I. - D. 30 4 ele'
18g8, P. I, "t. 127; P. V, al'l. 159. - Ah'. 9 ag. 1759, ~ 5. - Res.
29 sct. 1760. - D. 7727 €! 1880.

/'

Art. 1908. - Si dentro de um anno, contado' do auto de
arrecadação, nào apparecerem interessados a habilitar-se
como legitimas successores, o ministerio publíco federal
promoverá o processo de vacancia da herança.

D. 2333 cito art. 53 4. - L. 221 d 1894, aI't. 32 n. 1. - D. 30 ·1

ele f898, P. I, a rt. 127 n. 1.

Art. 1. 909. - Os fundos das heranças jacentes serão en
tregues pela União, salvo a prescripção, aos legitimas succes
sares á vista de precataria de juiz competente, acompanhada
aa habilitação original, julgada por sentença, salvo o 5

posto em tratado ou ajuste int<.:rnaciona1.

D. 2433 cito art. 58. - ex D. 7727 eh- IRRo. - T. r!p. vr. . art.

1:67·

Art. 1910. - Será observada na arrecadação, ac1ministra-
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ção, e liqujdação das heranças jacentes, no que lhe tôr ap
plicavel, o que se acha ilisposto sobre a curadoria dos
au entes.

D. :q33 ele J 59. - D. 327J ele J899. art. J3.

Art. 1911. - No Districto Federal, quando a competen
cia fôr da justiça local serão observadas as seguintes dispo
sições :

. I. Logo que o pretor tiver conhecimento de haver falle
cido alguma pessoa nas condições que autorisão a arreca
dação judicial dos bens, procederá a ella no mesmo dia ou
no immediato, providenciando para que compareção no lo
cal o curador de ausentes e o ·representante da Fazenda
Federal .

. 2. Si o curador de ausentes e o representante da Fazendá
Federal, ou qualquer del1es, não comparecerem, nem por isso
O pretor deixará de proceder á arrecadação. Os bens, que
ao curador de ausentes pertence guardar e administrar, fica
rão até o dia seguinte confiados á guarda de pessoa abonada,
que os entregará ao curador, mediante recibo.

§ 3. O não comparecimento, sem motivo justificado, do
curador de ausentes ou do representante da Fazenda Federal
importa a perda da metade da porcentagem marcada para
esses funccionarios.

O pretor dará conhecimento da omissão ao ministro da
justiça e negocias interiores.

§ 4. i o pretor não se achar presente á hora designada
para a diligencia, o curador de ausentes procederá á arre
cadação em presença de duas testemunhas, e ainda que não
compareça o representante da Fazenda Federal. Um escri
vão ad fLOC, nomeado pelo curador, lavrará o auto, que será
incontinenti remettido ao pretor.

este caso, o pretor perderá a metade da porcentagem
que lhe pertence.

§ 5. O dinheiro, ouro prata, pedras preciosas, titulos da
divida publica e de companruas e quaesquer papeis que con
tenhão segredos de familia serão remettidos irnmec1latamente
para o cofl:e dos depositos publicas, em involucros lacra
dos e rubricados pelo juiz ou pelo curador de ausentes, com
a declaração do seu conteudo. Os outros bens moveis e os
se1l10ventes irão para o Deposito Geral; ficando unicamente
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sob a guarda e administração do curador os bens de raiz
os titulas de dividas activas, os moveis e semovenles, nào
admittidos no Deposito Geral, os destinados e applicados á
laboração dos estabelecimentos agricolas e fabris, para o effei·
to do disposto no art. 1705. 3 e os moveis que sejão de valor
de affeição, como retratos ou joias de familia e manuscriplos .

.. 6. O representante da Fazenda Federal é obrigado a com·
parecer á diligencia acompanha lo do seu perito. que, con
junctamente com outro apresentado pelo curador e em falta,
designado pelo pretor, procederá á avaliação dos bens á me
dida que forem sendo arrolados. Do auto de a.rrecadação
deverá constar o compromisso prestado pelo perito desi
gnado e tambem a avaliação dos bens.

Si os avaliadores discordarem, o pretor nomeará um ter
ceiro para desempatar, e, sempre que fõr passiveI, o desem
pate constará do proprio auto de arrecadação_

§ 7. Não haverá avaliação quando 03 bens [orem de pouca
impoi-tancia, parecendo ao juiz que o seu valor não excede
de 300 '000.

§ 8. No caso de § 4 ou dada a ausencia do perito da Fa
zenda Federal, a avaliação será feita dentro do prazo de tres
dias depois da arrecadação. Si a ausencia nào fõr justifi
cada, o perito perderá a metade do salario que lhe compe
tir pela avaliação.

§ 9. O valor dos titulas da divida publica e de companhias
será o da cotação no dia do fallecimento do it1\"entariado,
ou no dia mais proximo, e, subsidiariamente, o que Sôr arbi
trado por um corretor nomeado pelo juiz.

§ Ia. Verificada alguma das hypotbeses que tornão com
petente a justiça federal, o pretor suspenderá a diligencia
para os :fins de direito ..

§ I r. Os bens recolhidos ao cofre dos depositos publicas
e ao Deposito Geral serão vendidos no prazo de oito dias
depois da a'~aliação, em praça elo juizo, ou em leilão no
mais curto prazo passiveI, si na praça não houver lançador.
O comprador só poderá receber os qens á vista do conheci
mento 'tLle prove a entrada do producto da compra para o
cofre dos depositas publicas.

§ 12. Si o comprador não exhibir o conhecimento no ler
mo de 24 horas depois da arrematação, ficará esta sem ef
feito, respondendo o comprador pelas despezas da praça ou



leilão e pelos prejuizos a que tiver dado causa. Entretanto,
si o conhecimento do deposito fôr apresentado depois d<ls
24 horas e o comprador demonstrar que não lhe foi passivei
trazel-o a juizo dentro do prazo, o pretor ordenará a en·
trega dos bens.

Esta disposição é applicavel á venda dos bens que não
forem admittidos no Deposito Geral.

13. 05 titulos de divida publica e de companhias serão
vendidos, no termo de um mez depois da arrecadação, pelo
corretor que o pretor designar. Ultimada a operação o cor
retor recolherá ao cofre cios depositas publicas o proôuclo
liquido da venda, juntando-sé aos autos o resr~cti\'o conhe
cimento.

§ 14. O pretor poderá addiar a venda dos bens por tempo
d .terminado, susceptivel de prorogação, sempre que pen
dendo habilitação dos herdeiros ou reclamação dos donos
dos bens, elles assim o requererem e não houver inconve
niente.

§ IS. Quarenta e oito horas depois da arrecadação, o pre
tor procederá ás diligencias para chamamento dos herdeiros
do finado e de todos que direito tenhão á sua herança,
marcando o prazo de 90 dias.

O edital será publicado tres vezes com o inten allo 'te
30 dias.

Si o finado fàr natural de algum dos Estados da União,
o pretor dirigirá deprecad,as para a respectiva ircumscri·
pção judiciaria afim de lá tambem se affixar edital.

§ 16. ão apparecendo interessados a habilitar-se, o pre-
tor, si O espolio não fôr de valor superior a 5:0005, ou o
Conselho do Tribunal Civil e Criminal no caso contrario,
julgará a herança vacante e tevoluta para a União.

17. Os beris de raiz serão então vendidos em pra. a do
juizo, salva a disposição do art. 1906, mas a respectiva carta de
arrematação não poderá ser passada sem que, além das for
malidades legaes, o arrematante apresente conhecimento da
entrada do producto para o cofre d0s depositos -publicas.

~ IS. Da mesma fórma se pi'ocetlerá a respeito das divi
das activas que' forem de difficil liquidação ou obrança,
cOm o abatimento nunca excedente de 30 °10; e os titulos
das que o não forem serão recolhidos ao cofre dos deposi
tos publicas.
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§ 19· Si estiver pendente habilitação dos herdeiros ou re
clamação dos donos dos bens, em qualquer instancia judici
aria, ao tempo em que findar o prazo dos editaes, as dis
posiçôes dos paragraphos antecedentes só serão observadas
depois da decisão final do processo, sempre que a parte as
sim o requerer.

§ 20. o caso de arrecadação dos bens dos fallecidos tes
tp.dos, o curador de ausentes dará cumprimento ao testa
mento, sem direito á vintena e sem prejuizo das providencias
prescriptas neste capitulo, quanto ao inventario, guarda,
administração e liquidação dos bens do espolio.

§ 21. As reclamações das pessoas que se julgarem donos
dos l;ens arrecadados serão processadas em apartado. Apre
sentadFt a petição com os documei1tos que existirem e ou
vidos o curador de ausentes e o representante da Fazenda,
abrir-se-ha em cartorio uma dilação probatoria de cinco dias,
finda a qual os interessados arrazoarão no prazo de 48 ho
ras para cada um, decidindo o pretor com aggravo para o
Conselho do Tribunal Civil e Criminal.

Si ao pretor parecer desneces.saria a dilação, á vista dos
documei1tos offerecidos, julgará logo a reclamação.

22. O curador de ausentes lião póde delegar as funcções
do seu cargo. e é obrigado a funccionar no predio occupa
do pelo Tribunal Civil e Criminal, onde receberá os autos e
papeis concernentes ao serviço da curadoria e as intimações.

§ 23. Si o curador de ausentes não recolher no principio
de cada mez, o producto liquido arrecadado no mez ante
rior, nào só do rendimento que tiverem tido nesse tempo os
bens administrados, como das dividas que se houverem cobra
do, nos termou do art. 1705 § 6, o pretor determinará que no
calculo de liquidação nâo lhe seja contada a porcentagem
e communicará a omissào ao ministro da justiça e negocios
interiores.

§ 24. Si o Conselho do Tribunal Civil e Criminal, ou o
pretor, encontrar, quando julgar os processos de arrecadação,
prova de omissões ou faltas commettidas pelo curador de
ausentes, dará conhecimento dellas ao ministro.

§ 25. - Sempre que o Conselho do Tribunal.Civil e Crimi
nál verificar q.ue o pretor não foi diligente em compellir o
curadoT á liquidação exacta e prompta da herança·, glosará
metade da porcentagem que ao pretor pertencer.
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§ 26. Além da responsabilidatle criminal, quando couber,
o curador de ausentes soffrerá a pena de demissão do cargo,
si forem repetidas ou graves as omissões ou faltas que tiver
praticado no desempenho de suas funcçães :

D. '3271 de 1, 99, arls. 3 a 12.

Art. 1912. - Quando a arrecadação fôr da competencia
da justiça federal e a fórma não estiver preyista em con
venção ou tratado internacional, serão observadas as seguin-
tes disposições: .

§ r. Condu'ido o inventario, serão os bens da herança con
fiados á administração e liquidação do agente consular, que
não p'oderá dispôr dos mesmos ou de seu producto, nem
devolveI-os aos sens legitimos herdeiros, até se reconhecer,
precedendo anouncios publicados nos jornaes, immediata
mente depois da arrecadação, que não comparece, dentro
de um anuo, credor algum á mesma herança, ou emquanto
pender alguma questão judicial sobre ella, ou não forem
pagos os direitos a que esteja sujeita pelas leis do Brazil.

Para se verificar si tem ou não lugar o pagamento de di
reitos, deverá o agente consular mostrar por documentos
sufficientes e devidamente legalisados qual O gráo de paren
tesco entre o fallecido e seu herdeiro ou herdeiros.

§ 2. Decorrido o almo, de que falia o paragrapho antece
dente, não pendendo questão judiciaria sobre a herança,
pagos os direitos fiscaes, ou verificado que não tem lugar
o seu pagamento, o agente consular poderá dispôr da mes·
ma herança. e l'emettel' o seu producto a quem de direito,
segundo as instrucções q ue tiver, sendo ntão considerado
pelos tribunaes do paiz amo representante do herdeiro ou
herdeü·os. para com os quaes será o unico responsavel.

§ "3. Si apparecere:n dividas ou penderem questões que
alfectem sómente uma parte da herança, poderá, decorrido
o anno, executar-se a disposição do paragrapho antecedente
a respeito'da parte liquida e desembaraçada da herança,
feito o deposito publico da quantia correspondente á im
portancia da divida ou questão pendente, ou .reservado o
objecto da mesma questão.

§ 4. Si o fallecimento occorrer em lugar onde não exista
agente consular. o juiz seccional procederá á arrecadação e
ao inventario da herança em presença de duas testemunhas
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fidedignas da nacionalidade do finado e, na falta destas em
presença de dous negociantes ou proprietarios de confiança,
sendo aquellas ou estes os administradores e liquidadores
da herança até que se proveja sobre o destino do producto
liquido e não controvL tido della.

5. o caso do paragrapho antecedente, deverá o juiz rel.let
ter dentro de IS dias, depois que tiver noticia de que lalle
ceu :-tlgum estrangeiro em seu districto nas circumstancias
do art. 1900 § 2 ao ministro das relações exteriores, com a
certidão de obito, uma informação sobre a idade, residencia,
lugar do nascimento, profissão e o que constar acerca dos
bens e parentes do mesmo estrangeiro, afim de que o dito
ministro se entenda com a Legação ou o agente consular
respectivo sobre o destino do liquido da herança.

§ 6. N em o agente consular, nem os administradores no
caso do § 4 poderão pagar divida alguma do defunto, sem
autorisação do juiz, que não ordenará pagamento sem au
diencia do agente consular ou dos administradores.

Exceptuão-se as clespezas do funeral, as quaes serão logo
autorisadas pelo mesmo juiz, sendo possivel, ou pela auto
ridade policial do districto, com attenção ás forças da he
rança.

§ 7. os casos em que, segundo o 4, forem nomeados
administradores ás heranças jacentes de estrangeiros, per
ceberão elles, si o requererem,' a porcentagem que as leis
tiverem estabelecido paréJ, os curadores de taes heranças e
os emolumentos dos officiaes do juizo ser'àó contados do
mesmo modo. .

D. 855 de 1851. - D. 3084 de I 98, P. V, arts. 159 a 164 e
166. - A. F. q5 de 1878. - D .. 10.379 de 1889 (França). - D.
10.323 de 1889 (Hespanha). - D: 10217 de 1889 (Italia). - Circo 1\1.
Neg-. Estr. 17 e 19 maio 18 4 (Portugal). - D. 2292 de 1896.

- D. 2169 ele 1895 (Suissa). - D.25,,6 ele 1897 (Belgica). - D.
3358 de 1899 (Imperio AlLcmão). - Circo Min. ReI. Ext. 28 jan. 18g5.
- D. 2286 de 1896.

Art. 1913. - No caso de recusar o agente consular fazer
a entrega da ,herança ao herdeiro habilitado na fórrna da lei
braziJeira, será competente contra elle a execução judicial.

J. S. T. F. r895, 11. 84' - A. J. 6 out. 189I. - Arg. ex D. 3084 de
1898, P. V, art. 55 § uno b). - D. 9885 de 1888, art. 4 § uno
11. 2.
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Art. 1914. - A administração confiada a agente cpnsu
lar não prejudica os direitos da Republica no caso de vacan
cla.

O ministerio publico federal promoverá o respectivo pro
cesso.

L. 221 de 1894, alto 32, n. 1.

Art. 1915. - A arrecadaÇão nos termos do art.· 1912 só
procede tratando-se de espolios de pessoas fallecidas depois
de ajuste internacional que autorise a intervenção do agente
consular.

A. F. 86 de 1856.

§ Ul1ico. Logo que cessar o accordo, os espolios que
estiverem em liquidação passarão para o regimen commUl11.

D. 2169 de 1895, art. 2. - D. 2546 de 1897, art. 2. - D. 3358 de
1899, art. 2.

APt. 1916. - Os bens de espolios arI'ecadados pelos a
gentes consulares estrangeiros devem ser vendidos, quando
fôr o caso, em hasta publica, supprindo e regendo as hy
potheses não previstas no ajuste ou convenção, que lhes
conferir taes attribuições, o Jireito commum que regula a
arrecadação de bens de defuntos e ausentes. -

A. J. SI de 1886.

Art. 1917. - Quando o estrangeiro fallecido tiver sido
socio de alguma sociedade commercial, ou tiver credores
comlUerci~ntes de quantias dignas de attenção, proceder-se- .
ha na fórma dos arts. 309 e 3Iodo Codigo Commercial. Ao
juizo seccional e respectivo agente consular sómente com
petirá arrecadar a quota liquida que ficar pertencendo á
herança. Poderá, porém, o agente consular, nos termos dos
ditos artigos, requerer o que fêr a bem da mesma.

D. 855 de 1851, art. 9. - D. 3084 de 1898, P. V, art. 165.

Art. 1918. - O curador, agente consular ou administra·
dor não poderá haver para si, directa ou indirectal1len~e ou
por algum acto simulado, no todo ou em parte, propriedade
ou effeito sob sua guarda e administração nem entrar em
alguma espe ulação de h~cro ou interesse relativamente <Í.

dita propri dade ou effeito, sob p '1a de nullidade da ac
q uisiçãO, al'm da em q ue incorrer pela legislação criminal.
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Cad. Peno art. 232.

Art. 1919. - As heranças dos membros do Corpo c1iplo·
matico não são sujeitas á arrecadação segund.o a lei com
mum, devendo ser observadas as praticas do direito inter
nacional que decorrem de suas immunidades e do principio
de exterritorialidade.

ex D. 855 de 1851 -. Azev. Castro. O livro das Conv. Cons.
nota 92.

§ Unico. Da mesma fórma se procederá quando fallecer
algum agente consular, si não tiver exercido alguma indus
tria no Brazil, caso em que regulará o direito commum.

D. 855 de I 50, art. n. - D. 3084 de 189 , P. V. art. 167.

Art. 1920. - Tratando-se de heranças de brazileiros fal
lecidos em paiz estrangeiro, os . agentes consulares brazilei
ros procederão na fórma de seus regulameatos.

D. 3259 de II ab. 1899, arts. 397 a 406.



LIVRO V.

Do concurso de credores. Dos privilegios e

preferencias.

Art. 1921. - Abre-se o concurso de credores
a) nas execuções} quando o devedor não commerciante

nào tem bens que cheguem para pagamento de todos os
credores;

b) na cessão de bens;
c) nas fallencias e na concordata por abandono;
d) na liquidação de espolio no caso do art. 310 do Codi

go Commercial ;
e) nos inventarias, quando a herança é aceita a beneficio

de inventario;
f) na liquidação forçada das sociedades de credito real;
g) na liquidaç}i.o forçada de sociedades anonymas.

D. 737 de 1850, art. 60S. - D. 763 de I 90. - D. 8.. de I go,
art. 31 . - D. 30S.. de rSg P. III aI·t. 640. - Ord. 4, 74, 
D. 917 de r8go, aI·ts. 43, 53, 67, 131 a 13. - Cod. Com. art.
310. - D. 370 de 1 90, arts. 346 e sego - D ...3.. de 1 '91, art .
196 a Ig8.

Art. 1922. - O concurso de credores ou ele preferencias
será regulado sempre pela lei brazileira, ainda quando se
trate ele execução de entença estrangeira devidamente ho
mologada.

D. 6982 de 187 , art. 6. - D. 917 de I 90, art. 101. - D. 30 '+
de 1898, P. V. ano 11.

Art. 1923. - A disputa entre credores pód versar sobre
a pref rencia que cada um alfega· sinào tambem sobre nul
lidad , simulação, li-aude e fal-idade das LliYidas e contra 'tos.

D. 737 de' I 50, art. 6~i. - D. ..o' d I 90. art. 12-. - D . .Jo .j.

ti I 9', P. III. art. 6..7'

::; 1. disputa, porém, entre credore~ Llos quaes algum
tenha hypoth ca inscripta em primeiro lugar e sem oncor-
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rencia não poderá \'ersar sinão sobre o ponto restricto da
preferencia.

s 2. Os credores chirographarios e os por hypotheca não
. inscri?ta em primeiro lugar e sem concorrencia só pelos

meios ordinarios (acção de nullidade ou rescisão) poderão
invalidar os effeitos de primeira hypotheca, a que compete
a pri~ridade pelo respectivo registro.

D. I6g A de 1890, art. Ig, ~§ I e 2. - D. 370 de 18go, ar·ls. 3g5
e 3g6. - D. 3084 de 18g8, P. III, art. 647 §~ 1 e 2.

Art. 1924. - No concurso de credores ou de preferencia,
esta se regulará segundo a qualidade cio devedor, variando
si civil ou commerciante, si sociedade de credito real ou
anonyma.

D. 737 de 1 50, arls. 61-8 e 61g. - D. 763 de 18go. - D. 917 de
I8go. - D. 16g A de 1 90, art. 17. - D. 370 de 18go. arts. 286,
327. 333. - D. 434 de 1 gl, art. 197. - L. 177 A. de 1 g3. 
Ord. 3, gI. - L. 22 dez. 1761, til. 3 § 13. - L. 20 jun. 1774,
§ 42 .

Art. 1925. - Tendo o devedor diversos patrimonios, e
existindo credores para cada um delles, dever-se· hão sepa
rar as massas para cada uma pagar aos seus respectivos
credores.

S Unico. As sobras que resultarem ela liquidação de uma
das massas serão postas á disposição dos credores das
outras.

D. 917 de 18go. arts. 73, 92 e gg.

Art .. 926. - Sendo alheios em parte os bens do concurso
ue preferencia, fica salvo a seus proprietarios, além do meio
de embargos de terceiro, o direito de oppàr-se como credo
res de dominio e de intentar a acção de reivindicação,

D. 917 de 18go, art. 150.

Art. 1927. - Os credores que tiverem garantias por fian
ças serão contemplados na massa geral dos credores chi
rographarios, deduzindo-se as quantias que tiverem recebi
do do fiador, e este será con. iderado na razão das quan
tias que tiver pago em descarga do devedor comro m.

D. 737 ele 1850, art. 631. - D. 917 ele 18go, ar!. 70 n. IV,:s I. 
D. 3084 de r8g8. P. III, ari. 672.

Art. 1928. - Us oous reaes não prejudicão os credores
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hypothecarios nem a el1es podem ser oppostos si, institu
idos por actos entre vivos, os respectivos titulas não tive
rem sido transcriptos antes da inscripção da hypotheca.

D. 169 A de 1890. art. 6. 2. - D. 370 de 1890, art. 240.

Art. 1929. - Os privilegil1s sobre bens moveis ou im
moyeis procedem da qualidade do credito ou da causa de
que deriva nos casos determinados na lei.

ex D. J69 de J890, arr. 5 f': 2. - D. 370 de J890, arts. 109 e 1I0.
- D. 737 de 1850, arts. 619 e 62J. - D. 848 de 1890, aI-t. 324. - D.
3084 de I 98, P. III, arts. 651 e 654.

Art. 1930. - Os privilegias ou obrigações reaes que a
[aval' de certos creditas se exercem sobre mercadorias e
navios regular-se-hão pela legislação commercial.

D. 370 de 1890, art~. 109 e 1I0. - D. 917 de 1 90, art. 70 n. II d), e),
fl, g), h). i). - Cod. Com. ar(s. 97. 108, 1I7, 156, 1 9,47°, 471, 475,
537,56+,565, 626, 627, ~32, 633, 657, 658, 662 e 738.

Art. 1931. - As obrigações ao portador (debe.'tllr~s) tem
privilegio sobre todo o activo da sociedade mutuaria, não
se tratando de sociedade de credito real autorisada a emit
til' lettl'as hypothecarias, e salvas as hypothecas devidamente
inseri ptas e anteriores á emissão ou em garantia do paga
mento do preço do immovel adquirido depois deIla.

~ r. Este privilegio não prçjudica aos credores antichre
sistas inscriptos e aos pignoraticios, que forem anteriores á
inscripção eventual dp" bens offerecidos em hypotheca.

• 2. Si os emprestimos [orem abonados especialmente com
hypothecas, antichré es e penhores, sómente os bens assim
obrigados fi arão [óra do commercio; sobre os demais ele
mentos do activo deixará de subsistir o privilegio geral.

~ 3. Tratando-se de sociedades de credito real, o priúlegio
geral se exerce sobre o acti\'o da carteira especial, distincta
da hypothecarin, e por conta da qual haja sido feita a emis
são.

D. 917 de 1890. art. 70 n. I a). - L. 177 A de 1893, arls. 1 e 4.
- D. 37Q de I 90, arts. 327 e 286 11. II.

Art. 1932. - A preferencia entre as obrigações ao porta
dor ou debelltures, emitlidas por series regula-se pela pri
oridade, que se estab Ieee pela ordem da inscripção no res·
pectivo registr .
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§ I. A inscripçào é essencial para esse fim e para pre
valecer contra terceiros.

L. 177 A de 1893, art. 4 § I.

~ 2. Liquidando-se a sociedade, os portadores, S1 o pri
vilegio fôr geral, serão pagos antes de quaesquer credores,
os quaes nào serão admittidos sinão dep9is de recolhidas
todas as obrigações ou depositado seu valor.

L. 177 \. de 1893. art. I ~ 1 n . I, II; art. -I 1 2. - D. 164
de 18go, art. 32;;. 2 e 3 e art. 41. - D. 370 de 1890, ali. 220.

Art. 1933. - As lettras hypothecarias emitLidas por soci
edades de credito real devidamente autorisadas, têm indeter
minadamente privilegio sobre

a) o fundo social;
b) o fundo de reserva;
c) os creditas hypothecarios.

Unico. Este privilegio se exerce contra qualquer titulo
de divida chirographaria ou privilegiada.

D. 370 de 1890, arts. 327. 32 ,329. 333 e 335. - D. 169 A de 1890,
art. 17.

Art. 1934. - Tem privilegio
1. sobre todos os bens do devedor
a) a Fazenda Federal pelas di, idas fisca€s, observado o

disposto no art. r943;
b) os credores de despezas com a 1110lestia e os funeraes

do devedor;
c) os feitores, agentes e do'm~st1 _~ do devedor, pelos

salarias ou soldadas vencidas no anno immediatamente an
terior á data em que fôr instaurado o concur::.o de preferencia;

d) as gentes de mar por soldadas e salarios que não
estiverem prescriptos ;

D. 848 de 18go. art. 330. - D. 9885 ele r888, arls. 2/l c 29' 
L. 221 ele 1894' art. 86. - D. g17 de 1890, arts. 67 b , 70 n. I b). e).

- D. 3084 de 1898, P. lU, art. 654'

II. sobre determinados bens moveis e immoveis
a) o proprietario e o sublocador nos moveis de uso pes

soal que se acharem dentro da casa para pagamento dos alu
gueis vencidos, e nos fructos pendentes a respeito da renda
ou fôro dos predios rusticos;

b) os operarias, artistas, fabricantes e empreiteiros sobre
os objectos q ....e fabricarem ou concertarem e dos quaes es-
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tào de posse, para pagamento dos seus salarios, fornecimen
tos de material e mais vantagens estipuladas;

c) os credores pignoraticios e antichresistas e os que têm
direito de retençào na cousa dada em penhor ou antichrése,
e na cousa retida;

d) os hoteleiros, pelas aespezas do hotel sobre os obje-
ctos do de\ edor que estiverem retidos; .

e) sobre o valor das bemfeitorias, os que emprestárão
dinl}eiro ou concorrerão com os materiaes ou a mão de
obra para a edificação, reparação ou reedificação do predio,
rustico ou urbano, bem como para !se abrirem ou arrotearem
terras incultas ;

f) em geral os credores por bemfeitorias sobre o au
gmento de valor que com ellas dérão ao objecto ainda em
seu poder.

D. 917 de I 90, art. 7P, n. II a), b), el. j), k). - D. 848 de 1890,
art. 330 b). - D. 30 4 de I 98 P. III, art. 654 n. II a), bl, c). j).
k) 1); P, V. art. 85 b).

Apt. 1935. - Gozarão de privilegio, para s~ pagarem
precipuamente do producto da colheita, preferindo aos pro
prietarios do solo, os que- fornecerem sementes e antecipa
rem dinheiro para as despezas della. .

§ I. Serão pagos outrosim, precipuamente pelo producto
da safra os credores por fornecimento de adubos fertilisan
tes, e bem assim elo gado indispensavel á cultura, si o pro~

prietario judicialmente intimado pelo arrendatario, não se
oppuzer no prazo de 15 dias.

. 2. Manifestada, porém, opposição do proprietario, este
preferirá a esses credores, mas só quanto ás rendas venci
das nos dous annos immediatamente anteriores á divida
pignoraticia assim como quanto ás que se vencerem no an
no da colheita e no da pri.meira subsequente, salvo o seu
direit á indemnisaçào por perdas e damnos, que se lhe
reconhecer em acção competente.

s; 3. Este privilegio do proprietario essará, si o empres~

timo houver sido feito em commum ao arrel1datario e a elle.
D. r65 \. de I 90. art. 3. - D. 370 de 1890. arls. 375 e 377' 
D. 3084 de I 9 , art. 655.

Art. 1936. - Sendo o d vedor civil, concorrào ou nào
credores commerciaes, as preferencias serão reguladas di
vidindo-se os credores em cinco classes :



a) credores de dominio ou reivindicantes j

b) credores separatistas;
c) credores privilegiados j

d) credores hypothecarios ;
e) credores chirographarios.

D. 737 de ISSO arts. 61 e 61g. - D. 763 ele 18go. - D. 3084 de
18g8, P. III arts. 650 e 651. - D. 917 ele I go arts. 68 6g e 70.

Art. 1937. -'Pertencem á primeira classe
a) o dono da cousa auquiricla pelo devedor de quem não

era o proprietario ;
b) o dono da cousa em poder do devedor por titulo de

deposito, penhor, antichrése, administração, arrendamento,
aluguel, cOlTImodato, usufructo, uso e habitação;

c) o dono da .cousa, embora iungivel, em poder do de
vedor por efieito de mandato, inclu5ive dinheiro, effeitos de
commercio ou titulos a elles equiparados, endossados sem
transferencia de propriedade. ainda não pagos ou em poder
de terceiro em nome do devedor; .

d) o dono de cousa furtada, roubada, extorquida ou ob
tida por falsidade, estel1ionalo ou outras fi'audes ;

e) o dono de titulos ao portador, que forem perdidos,
furtados, roubado's, extorquidos ou obtidos por falsidade,
estel1ionato ou outras fraudes, si o devedor fôr quem os
achou ou obteve por esses meios ou os recebeu, sabendo a
origem viciosa d<;t posse;

f) o vendedor de bens immoveis, embora feita a tradição,
ainda não pago do preço da venda, salvo si a venda tiver
sido feita a credito;

g) o vendedor antes da entrega da cousa vendida a cre
dito, si reservou o dominio até ser pago, ou si foi induzido
á venda a credito por dolo do comprador;

h) a mulher casada, pelos bens
I. dotaes, estimados para qualquer effeito ;
2. paraphernaes ;
3. incommunicaveis sob o regímen da communhão ;
4. que não respondão por dividas anteriores ao casa

mento;
5. pelas arrhas e doações ante-nupciaes feitas pelo futuro

marido, quando insinuadas;
i) os filhos menores, legitimos, legitimados ou reconhe·



cids>s pelos hens castrenses, quasi-castrenses e adventicios;
j) os tutelados e curatelados pelos bens que lhes perten

cerem, e quanto ás cousas adquiridas pelo tutor ou curador
em seu proprio nome com bens ou producto de bens delles
tutelados ou curatelados ;

k) os herdeiros e legatarios pelos bens da herança ou
legado;

l) os que tiverem feito remessas para um fim determi
nado.

D. 917 de r8go, art. 68. - D. 3084 de 18g8, P. III, art. 652.

r. Tão se offerecendo duvidas sobre os credores de do
minio, poderá o juiz mandar entregar logo a cousa

A cousa será entregue na mesma especie em que houver
sido recebida, ou naqueIJa em que existir, tendo sido subro
gada ; na falta da especie, será pago o seu valor.

O rei indicante pagará á massa as despezas a que a cousa
reivindi ada, ou seu producto, tiver dado lugar.

D. 737 de I 50, art. 6:6 .. - D. 917 de 18g6 alt. 68 § 3 e 4, 
D. 304- ele 18g8, P. III, art. 65g.

~ 2. Na falta ela especie ao credor será pago o valor sem
prejuizo dos direitos dos credores hypothecarios e privilegi
ados, salvo fraude.

D. 370 de I go. art. 220;

Art. 1938. - Pertencem á segunda classe
a) os credores que e tiverem com O devedor commum

em relações de compropriedade ou em sociedade, para que
pelos bens que formão a compropriedade ou a sociedade se
jão pagos de seus creditas;

b) o credores e o I gatarias da pessoa de quem o de
ve lar ommum' herdeiro sobre o bens la herança, para
que por elles sejào pagos com exclusão dos outros credo
res, sal \10 si cOlwierão por qualquer modo no juizo elo in
ventario ou fóra del1e em que lhe fossem adjudicados bens
com o encargo. de pagar as dividas do de c1Ijus.

D. 917 de ~ 90, art. 6g b), ). - D. 30 4 de 18g , P. III, art. 653.

Art. 1939. - Pcrl ncem á terceira classe
r. com pt'i vilegio sobre todo o activo os credores indica

dos no art.· 1934;



II. com privilegio sobre os bens indicados no art. 1933
os credores por lettras hypot-becarias;

III. com privilegio sobre determinados moveis e immo
veis:

a) o proprietario e o sublocador nos moveis le uso pes
soal que se acharem dentro da casa para pagamento dos
alugueis vencidos, e nas fructos pendentes a .respeito ua
renda ou fôro dos predios rusticos;

b) os operarias, artistas, fabricantes e empreit iras sobre
os objectos que fabricarem ou concertarem e dos quaes es
tão de posse, para pagamento dos seus salarios, fornecimen
_ s de material e mais vantagens estipuladas;

c) ás credores pignoraticios e antichresistas e os que têm
direito de retenção na cousa dada em penhor ou antichrése,
e na cousa retida;

d) na cousa salvada quem a salvou, pelas despezas com
que a fez salvar;

e) no navio e fretes da ultima viagem, a tripolação ;
i) no navio os que concorrerão com dinheiro para a sua

compra, concerto, aprestos ou provisões;
g) nas fazendas carregadas, o aluguel ou li-ete, as despe-. .

zas c avana grossa; .
h) no objecto sobre que recCl.hio o emprestimo maritimo,

o valor do dinheiro a risco;
i) os que possão invocar em seu favor qualquer cIos arts.

IaS, 156, 189-, 537, 565 e 632 do Codigo Commercial;
j) os hoteleiros, pelas cIespezas do hotel sobre os obje

ctos do devedor que estiverem retidos;
k) sobre o valor das bemCeitorias, os que empre'stárão'

dinheiro ou concorrerão com os materiaes ou a mão de obra
para a edificação, reparação ou reedificação do predio, bem
como para se abrirem ou arrotearem terras incultas;

I) em geral os credores por bemfeitorias sobre o augmell
to de valor que conl ellas derão ao objecto, ainda em seu
poder;

)~) os credores nas condições cIo art. 1935.

D. 917 ele 1890, art. 70. - D. 308'f ele 1898, alis. 654 655. - D.
165 A ele 1890, art. 3. - D. 370 ele 1890, .arts. 375 e 377.

§ I. "ão se offerecendo duvicIa sobre o credito privile
giado poderá ser entregue a importancia reclamada.



D. 737 de r850, art. 625. - D. 3084 de 18g8, P. III, art. 659.

§ 2. Os privilegiados só poderão ser pagos pelo producto
lias bens m que tiverem privilegio, até onde chegar sómen
te e quanto ao mais por via de rateio.

D. 917 de 1890, art. 70 n. II § 3. - D. 3084 d 18g8, P. III, arL
660.

:s 3. O privilegio prevalece a respeito do preço dos im
moveis hypotbecados anteriormente, depois de pagas as di
"idas hypothecarias e os creditas provenientes de despezas
e custas judiciaes feita para execução do immovel hypo
thecado e que serão deduzidas precipuamente do proáucto
do mesmo immovel.

D. 16g A de 1890, art. 5 ~ r. - D. 917 de 18go, art. 70 n. II
§ L - D. 3084 de 1898, P. III, art. 661.

§ 4. Si os bens dados em penhor 'ou antichrése e objecto
do direito de retenção, quando vendidos, derem sobras,
estas entrarão na massa, mas si, pelo contrario, não bastar o
seu producto para pagamento dos privilegiados, pelo saldo
entral:ão estes na classe dos chirographarios.

D. 917 de 1 go. art. 70 n. II ::; 2. - D. 304 de 1898. P. III,
art. 668.

§ 5. Comprehende O penhor agricola, além dos bens no
contracto especificados,

a) o valor do seguro que, no caso de sinistro, dever o
segurador ao segurado;

b) a indemnisação por que fàr responsavel aquelle que
tiver sido causa da perda ou deterioração dos bens empe
nhados;

c) o preço da desapropriação nos casos de necessidade
ou utilidade publica.

D. 370 de 1 go, art. 368. - D. 30 4 de 18g8, P. III. art. 669.

§ 6. Entre credores por penhor agricola a preferencia se
estabelece pela prioridade da transcripção.

D. 370 de 1890, aliso 366, 36g, 370, 371 in f.

§ 7. O preço, que no caso de sinistro fàr de, ido pelo se
gurador, fica subrogaclo aos bens sobre os quaes se verifica
o privilegio.

Esta disposição é applicavel á desapropriação assim como



á indemnisação a que um terceiro fôr obrigado em razão da
pel'da ou deterioração.

Arg. ex D. 16g A de 18go, art. 5 e S 2. - ex D.370 d 18go, arls.
368 e 371. - ex Cod. Com. arls. 277 e 477, - ex D. 737 de
1850, art. 283.

Art. 1940. - Pertencem á quarta classe os que têm seus
creditos garantidos por hypotheca legal ou c011\'encional
inscripta.

D. 917 de 18gÇ1, art. 70 n. III. - D. 308+ de 18g8. P. III, ad.
656.

I. O credo'r hypothecario tem sobre o immovel hypo
tbecado preferencia a quaesquer creditos, salvo os que pro
vêm das despezas e custas judiciaes feitas para a excussào
do immovel.

Assim, deduzidas as sobreditas despezas e custas judi
ciaes, o preço do immovel será precipuamente destinado ao
pagamento da hypotheca, e só depois do pagamentó cJella
póde ser applicada aos outros creditos na 01' lem que lhes
compete.

§ 2. As hypotbecas legaes ou con\'encionaes sámente se
regulão pela prioridade, ou sejão entre si mesmas ou con
correndo as legaes com as convencionaes.

A prioridade em todos os casos se determina exclusiva
mente pela inscripção.

§ 3. Apparecendo duas hypothecas com o mesmo numero
de ordem, os credores hypothecarios entrarão em rateio
entre si.

§ 4. Os credores hypothecarios, a respeito dos quaes nào
se der contestação, serão embol ados, pelo produ t da ven
da dos oens bypothecados ; a sobra, ha"endo-a, entrará na
massa, t; pela falta ou differença concorrerão ell1 rateio com
os credores chirQgrapharios.

§ 5. Quando acontecer que o credor hypothecario nada
receba dos pens 11ypothecados, por serem absorvidos por
outro que deva preferir na mesma hypotheca, ntrará no
rateio com os credores chirographarios .

..§ 6. A hypotheca. judiciaria não importa prcferencia al
guma.

D. 16g A de 18go, arl. 2 s g,' art. 5 :s 1, arl. 19 :s 1. - D. 370
de 18go, arts. 43 a +8, 108, 11_, rr3, 220 e 221. - D. 917 de



18go, ar!. 70 n. III § uno - D. 3084 de 18g8, P. III, arts. úõ3
a 665 667.

Art. 1941. - Pertencem á quinta classe todos os credo
res não contemplados nas outras quatro classes.

D. 917 de I go, art 70 n. IV. - D. 308{ ele 18g8, P. III, art. 656.

S r. Todos os credores chirographarios têm direitos iguaes
para serem pagos em rateio pelos remanescentes que ficarem,
depois de satisfeitos os credores das outras classes.

2. A preferencia comprehende os juros vencidos até o
concurso; quanto aos que decorrerem posteriormente, só
terá llfgar a preferencia havendo sobras.

D. 737 ele 185o, arts. 632 e 637, - D. 3084 de I8g8, P. III.
arts. 673 e 674'

. ~ 3. Entre credores chirographarios não se attende nem á
prioridade das datas das dividas nem á das p~nhoras.

L. 22 dez. 1761, t. 3, art. 13. - ex D. 737 de 1850, art. 632
ex ·od. Com. art. 890

Arn. 1942. - ão serão considerados credores chirogra
pharios, para o fim de tomar parte no concurso, os que se
apresentarem com sentença meramente de preceito, isto é
não fundada em titulo liquido e certo e apenas na confissão
do devedor.

L. 20 jUIl. 1774, . 4.3. - D. 737 ele I 5, art. 633. - D. gI7
de I go, art. 71 a).

Disposições especiaes á Fazenda Federal.

Art. 1943. - ão titulos de preferencia contra a Fazenda
Federal, provando-se serem anteriores á divida fiscal

a) as hypothecas legaes ou convencionaes especialisadas
e inscriptas na fórma ela lei;

b) o direito sobre o valor das bemfeitorias, quanto ao
credor que emprest,ou dinheiro ou concorreu com os mate
riaes ou mão de obra para a edificação, reparaçao ou re
edificaçã{) de pre lio, bem como para se abrirem ou. arrote
ar m terras incultas.

D. 9 85 de 1 88, art. 2g· - D. 8.f8 cl 18go, art. 330. - D.3084
de 18g , P. V, art. 85. - L. 221 de I 94. art. 86. - D. 370
de 18go, art. 242.

35



Art. 1944. - A Fazenda Federal no juizo fiscal não chama
credores nem se apresenta como articulante e só tem que
disputar os artigos do preferente.

§ U nico. ão terá lugar o concmso de preferencia,
a) quando houver bens sufficientes do devedor, incum

bindo ao credor preferente a prova da insolvabilidade;
b) depois de enLregue o preço da arrematação ou de jul

gada a adjudicação.

D. 9 5 ele I 8., art . 28 (' 30. - D. 48 ele I 90, art. 331. 
D. 301';+ el r 98, P. \i, arts. 8+ e 86. - D. 370 ele I' <)O. ar\. 2+2.



PARTE COMPLEMENTAR.

DOS REGISTROS.

TITULO I.

Do registro civil dos nascimentos, casamentos

e obitos.

C PlTULO I.

Disposições geraes.

Art. 1. - O registro civil, estabelecido para certificar a
existencia dos tres factos - o nascimento, o casamento e a
morte - é instituição federal, cabendo ao Estados sámente
legislar sobre a designação dos respectivos serventuario e
suas relações com as autoridades judiciarias e administrativas.

C. Rep. art. 3+ 11.23. - L. 1829 de 1870, art. 2. - D. +968 oe 1872,
arts. 169 a 187' - D. 5604 de 1874' (Vid· errata na pago fin. do \"01.
das decisões de I 75). - L. 3316 clfl I 87, - D. 9886 de I 88. 
D. 10044 de 18 . - D. 10354 de 1889. - D. 233 de I 90. - ir.
M. J. 11 jun. 1890. - D. 605 cl 1890. - D. 181 de I 90. - L. '190
de 1897, art. 2 ~ 2 n. r.

Art. 2. - São encarregados dos assentos, notas e averba
ções do registro civil na Capital Federal

a) na séde de cada pretoria o respectivo escrivão;
b) na séde de cada circumscripção, antiga parochia, onde

não estiver a séde da pretoria, que a comprehender, o es
crevente subordinado ao respectivo escrivão.



§ I. Aos escreventes sámente incumbe o registro de nas
cimento e obitos.

§ 2. Os escri\ ães das pretorias extinctas exercerão na
circumscripção respectiva annexada as funcções de official
privativo do registro civil quanto aos casamentos.

D. 1978 de 1895, arts. 2 :>§ 2, 3 e 4,

§ 3. Para os casos de impedimento, ausencia ou affiuencia
de trabalho, o official do registro será substituiJo por seu
escrevente, devendo, porém, sempre que fàr passiveI, subs
crever-lhe todos os actos.

D. 233 de 1890, art. 16. - D. 225 de 1894, art. 6. - D. 2464
de 1897, art. 31, n. V, uno a).

§ 4. Em todos os outros casos os officiaes do registro se
substituirão entre si, conforme a proximidade das pretorias,
s'i o presidente da Côrte de Appeliação, reconhecendo ser
inconveniente esse modo de substituição, não designar outro
substituto.

D. 2464 de 1897, art. 31, n. V, § uno b).

Art. 3. - As notas, averbações e certidões ficarão, na
Capital Federal, á cargo da secretaria da Prefeitura Muni
cipal, depois que, findos os livros. forem remettidos para o
arclúvo da municipalidade.

§ U nico. Esse serviço competirá nos Estados ao empre
gado municipal que a respecti"h legislação determinar.

D. 9886 de r888, art. 2 alinea. - L. 75 de 1892. - D. mu-
nicipal de 5 ag. 1893. - C. Rep. art. 68. .

Art. 4. - Os assentos do registro civil serão exarados
em livros para esse fim especialmente destinados, sendo um
para o registro de nascimentos, outro para os actos do
casamento e outro para o registro de obitos"

D. 9886 cit. art. 3. - D. 233 ele 1890, cito art. 2.

§ r. Haverá tambem um livro especial para o registro dos
proclamas.

§ 2. Todos os livros serão abertos, numerados, rubrica
dos e encerrados pela autoridade a quem competir.

. 3. Na Capital Federal essa autoridade é o pretor.
§ 4. Findos os livros de registro, serão substituidos por

outros, cuja acquisição ficará a cargo do .respectivo official.



D. 181 de 1890, arts. 6 c 121. - D. 233 cito art. 12. - D. 9886
cito art. 5. - D. 2579 de 1897 art. 5 n. VIII a). - D. 324-8 de
1899, ali. II· - D. 3263 de 1899, arts. 93 e 147.

Art. 5. - Nas colonias federaes estabelecidas nos lugares
onde. não haja official do registro civil ou que ficarem mui
to distante delle, serão incumbidos do registro dos nas
cimentos e obitos, sob a immediata direcção e inspecção
dos directores, os empregados que o respectivo regulamento
determinar .

. Unico. Observar-se-ha nas colonias estadoaes o que dis
puzer a respectiva legislação.

D. 9886 cito art. 7.

Art. 6. - Os factos concernentes ao registro civil, que
se dérem a bordo dos navios de guerra e mercantes em vi
agem, no exercito em campanha, e em territorio estrangeiro,
serào commullicados em tempo opportuno aos respectivos
ministerios, afim de que pelo da justiça e negocias interi
ores se ordene o lançamento, nota, ou averbaçào nos livros
competentes dos districtos a que pertencerem os indi\Tiduos
a quem se referirem, ou suas familias.

D. 9886 cito ali. 8.

Art. 7. - Os officiaes do registro civil não deverão in
serir nos assentos qne lavrarem ou nas respectivas notas e
averbações sinao aquillo que os interessados declararem,
de accordo com as disposições lega:es.

D. 9886 cito art. 6.

C PITULO II.

SECÇ o r.

Da escripturação dos Iivros do registro dos nascimentos

e obitos.

Art. 8. - Os livros para a escripturação do registro CI

vil serão preparados da fôrma seguinte:
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. 1. Terão 200 folhas com 40 centimetros de altura e 27

de largura.
§ 2. Ja parte esquerda de cada uma das paginas, e deixa

do á margem um espaço em branco de 35 n lllimetros, se
rão feitos os assentos pela ordem chronologica em que forem
solicitados, declarando-se o dia, mez e anno do lançamento,
e não havendo entre elles sinão o intervallo de uma linha,
que será coberta por um traço horizontal. (Modelo n. I).

§ 3. Na parte direita, e salva a margem da pagina de 35
millimetros, ficará um espaço em branco de 7 centimetros,
separado dos assentos por um traço vertical, para ahi se
fazerem, em frente de cada assento, as notas e averbações
que lhe forem relativas.

Art. 9. - A escripturação dos assentos se fará seguida
mente, sem abreviaturas nem algarismos; e !lO fim de cada
assento e antes da subscripção e das assignaturas se resal
varão as emendas, entrelinhas ou quaesquer outras circum
stancias que possão occasionar duvidas.

Art. '10. - As partes ou seus procuradores assignarão
estes assentos com seus nomes por inteiro, e assim tambem
as testemunhas, nos casos em que são necessarias.

Si comtudo alguma destas pessoas não puder escrever por
qualquer circumstancia, far-se-ha declaração disto no assen
to, assignando a rogo outra pessoa.

Art. 11. - Antes da assignatura dos assentos, notas ou
averbações, ser;'io estes lidos ás partes ou procuradores
dellas e ás testemunhas; do que se fará menção, como se
pratica nas éscripturas publicas.

Art. 12. - As testemunhas para os assentos do registro
civil deverão ser, sempre que fôr passiveI, varões e maiores
de 21 annos. Em nenhum caso se admittirão como teste
munhas os menores de 14 annos.

Art. 13. - Tendo havido algum erro ou omissão no acto
do lançamento do assento, de modo que seja necessario
fazer alguma emenda ou addição, esta se reservará vara o
fim do assento, procedendo-se como no caso do art. 9.

Art. 14. - Devais de concluido e assignado o assento, si
em acto successivo e presentes ainda as partes e testemu
nhas se reconhecer a necessidade de alguma rectificação,
far-se-ha ella por declaraç.ão escripta em seguida ao mesmo
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assento, e como este subscripta e assignada pelas mesma.;
pessoas.

Art. 15. - Fóra dos casos previstos nos artigos prece
dentes, nenhuma rectificação se poderá fazer sinão á vista
e por virtude de decisão do poder judicial, em devidos ter
mos, a qual ficará archivada.

Art. 16. - A rectificação, de que trata o artigo antece
dente, resultante de decisão judic.ial, se fará por meio de
um novo assento escripto em seguida ao ultimo que houver
no livro respectivo; e em frente daquelle e do assento pri
mitivo se lançarão notas remissivas, para a necessaria clareza,
de modo que tornem conhecida a relação entre os dous
assentos.

Art. 17. - Serão consideradas não existentes e sem ef
feito juridico quaesquer emendas e alterações posteriores,
ou não resalvadas nos termos legaes; e os empregados do
registro, que as ti verem feito, ficarão sujeitos á responsabi
lidade crimiual e á civil, que no caso couber.

Art. 18. - A' mesma responsabilidade ficarão sujeitos os
individuas que, não sendo empregados do registro pratica
rem essas alterações e emendas.

Art. 19. - Depois de escriptos e assignados os assentos, os
empregados do registro só os poderão annotar ou averbar
nos casos e pela fórma determinados em lei.

Art. 20. - Os officiaes do registro civil não poderão la
vrar assentos referentes a si ou aos seus parentes e aflins
até o 3° gráo, fazendo nesses casos as suas vezes os legiti
mas substitutos ou supplentes.

Art. 21. - o ultimo dia do anno encerrar-se-ha a es
cripturação a elle correspondente, lavrando para ~sse fim o
encarregado um termo, que declarará em cada livro o nu
mero de assentos abertos, e devendo esse termo ser rubri
cado pelo juiz competente.

Art. 22. - A cada um dos livros do registro civil findos
juntará o re pectivo oflicial um indice alphabetico dos as

entos nelles lançados, organisado pelos nomes das pessoas
a cujo nascimento ou obito se referirem.

D. 9 '86 ciL ulls. 9 a 22. - D. 605 de 1 '90. art. 2.
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SECÇAO II.

Da escripturação dos livros concernentes ao casamento.

Art. 23. - O livro para os actos de casamento, registro
dos casamentos nuncupativos e dos celE'brados em paiz es
trangeiro, lançamento dos termos avulsos e averbação das
sentenças de nullidade, annullação e divorcio, referentes a
casamentos contrabidos antes de 23 de Maio de 1890, será de
200 paginas com 40 centimetros de altura, 27 centimetros. de
largura e 35 mil1imetros em cada margem, conforme o mo
delo n. 2, tendo no dorso a declaração de seu objecto e o
Dumero.

§ 1. O livro do registro dos proclamas podúá ser de me
nores dimensões.

§ 2. O primeiro dos referidos 1ivro~ terá no fim um indice
alphabetico, onde será lançado o nome do marido, na mes
ma occasiao em que fôr feito o assento do respectivo casa
mento, com a declaração da pagina onde estiver lançado.

§ 3. Além do indice, de que trata o paragrapho antece-
. dente, os officiaes do registro organisarão, no fim de cada
anno, um Indt"ce geral tendo, no dorso este titulo e em alga
rismo o anno correspondente. Teste IlIdice serão menci
onados, adeante do nome do marido, o numero do livro e o
da pagina onde estiver lançado o respectivo assento.

D. 181 de 18g8, arls. 6, 2g, 35, 43, 57 ~ 4. e 121. - .. J. ° de
. 18g1. - D. 233 ele 18go, arts. 2, 3. e +.

Art. 24. - Os agentes diplomaticos e consulares bl'azilei·
ros deverão ter para o registro dos editaes dos proclamas
e dos casamentos livros de menores dimensões do que o
mencionado no art. 23. abertos, numerados, rubricados e en
cerrados por ~llesJ quando forem precisos.

D. 233 ele 18go. art. II. - D. 3248 d 1899. art. II. - D. 8259 de
1899, art. 408.
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CAPITULO III.

Do registro dos nascimentos.

Art. 25. - Todo o nascimento que occorrer na Republica,
a b rdo de navio de guerra ou mercante em viagem, ou nos
acampamentos dei exercito em cam.panha, deverá ser dado a
registro dentro de 3 dias.

O registro far-se-ha do que nascerem
r. na Capital Federal, pelo serventuario a que se .refere o

art. 2, na circumscripção em que tiver Lugar' o parto;
I L nas colonias federaes, pelo empregado para isso desi

gnado;
III. a bordo elos navios de guerra e mercantes em viagem.

na fórma do art. 3r ;
I . nos acampamentos do exercito, de accordo com o dis

posto no art. 32;
'\. nos Estados pelo official e no lugar que a res}1L--.üva

legislação determinar.
Art. 26. - O prazo de que trata o artigo antecedente

ampliar-se-ha
a 8 dias, para os que residirem de 6 a 48 \~ilol1letros de

di~tancia da séde do registro; .
a 20, para os qu~ residirem de 48. a 120 kilometros ;
a 60, para os que residirem a maior distancia.
§ Unico. Si, porém, á menor distancia das mencionadas

neste artigo houver autoridade policial, a declaração dever
lhe-ha ser préviamente. feita nos termos do art. 3r, o que
certificará, e em vista da certidão far-se-ha o registro.

Art. 27. - Quando a autoridade policial, ou o oflicial do
r gistro ti\'er motivo para duvidar da declaração poderá ir á
casa do recem-nascido.· verif1car a sua xistencia, cJu 'exigir
a attestação do medico ou parteiTa, que tiver assistido ao
parto, ou testemunho' formal de duas pessoas, que não se
jão os pais, e tenhão visto o mesmo recem-nascido.

Art. 28. - o caso de ter a criança nascido morta, e no
de ter morrido na occasião do parto ou dentro dos trinta
dias, bastará fazer uma declaração assignada pelo pai ou mãi
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da criança fallecida, ou por quem uas vez s fizer, e por
duas testemunlr presenciaes.

Art. 29. - O nascimento será communicado pelo pai; em
sua falta ou impedimento, pela mãe; no impedimento de am
bos, pelo parente mais proximo, sendo maior e achando·se
presente; na sua falta e impedimento, pelo facultativo ou
parteira que tenha assistido o parto, e por pessoa idonea
da casa em que OCCOlTer, si sobrevier fóra ela residencia da
mãe.

Art. 30. - C) assento do nascimento deverá conter
r. o dia, mez, anno e lugar do nascimento, e a hora certa

ou approximada, sendo passiveI determinai· a ;
2. o sexo do recem-nascido ;
3. o facto de ser gemeo, quando, assim tenha acontecido;
4. a declaração de ser legitimo, illegitimo ou exposto;
'5. o nome e sobrenomes que forem ou houverem de ser

postos á creança ;
6. a declaração de que nasceu morta ou morreu no acto

ou logo depois do parto;
7. a ordem de filiação 1e outros irmãos do mesmo nome,

que existão ou tenhão existido;
8. os nomes) sobrenomes e appellidos dos pais; a natu

ralidade, condição e pi'ofJssão destes; o lugar onde casá
rão e o domicilio ou 1 'sidencia actual·

9. os nomes, sobrenomes e appellielos ele seus avós pater
nos e maternos ;

Ia. os nomes, sobrenomes, appellidos, domicilio ou resi
dencia de duas testemunhas, pelo menos, assim como a
profissão destas.

§ r. Podem ser omittielos, si elahi resultar escandalo, o
nome do pai, ou o da mãe ou ('- de ambos, quaesquer das
declarações antecedentes, que fizerem conhecida éIJ filiação.

§ 2 ..Tratando·se de exposto, far-se-ha o registro de ac
corda com as declarações que a Sómta Casa da iVIisericordia,
nos lugares onde existirem estabelecimentos para es~e fim,
comn;unicar ao official competente, nos prazos menci
onados no art. 26 e sob as penas do art. Sr.

c; 3. Si, porém, O exposto rõr de casa particular, declarar
se-ha o dia, mez e anno, o lugar em que foi exposto, a hora
em que foi encontrado, e a sua idade apparente. este caso
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o im oltoria, roupas e qua~squer outros obj~ctos e signaes
que trouxer a creança, e que possão a todo tempo fazel-a
reconhecer, serão numerados, alistados ~ fechados em uma
caixa lacrada e sellada, com o seguinte rotulo: - pertencente
ao exposto tal, asse11/o de fi .. , do livro ... , e remettidos imme
diatamente, com uma guia em duplicata, ao juiz a quem com
petir para serem recolhidos ac cofre de orphãos; recebida
a duplicata com o competente conhecimento do deposito,
que será archivado far-se-hão á margem do assento as no
tas pelo modo indicado no art. 49.

§ 4. Sendo illegitimo não se declarará o nome do pai sem
que este expressamente o autorise e compareça por si ou
por procurador especial, para assignar ou, não sabendo ou
não podendo, mandar assignar a seu rogo o respectivo as
sento com duas testemunhas.

§ 5. Sendo gemeo declarar-se-ha no assento si nasceu
em primeiro ou segundo lugar.

Os gemeos que tiverem o primeiro nome igual deverão
ser inscriptos com dous ou mais nomes de modo que se
possão distinguir do outro; e a respeito de cada um se
lavrará assento especial.

Art. 31. - Os assentos de nascimento no mar, a bordo
de navios brazileiros, serào lavrados, logo que o facto se
realise, do modo estabelecido no art. 336 do decreto n. 3259
de II de Abril de 1899, observando-se todas as disposições
do decreto n. 9886 de 7 de Março de 1888, que lhes forem
re1ati, as e puderem ser observadas .

. r. o primeiro porto brazileiro a que chegar o navio,
e dentro das primeiras 24 hor'as, o commandante depositará
duas copias authenticas do auto do nascimento na capita
nia do porto, e, onde não nouver, nas mãos do juiz compe
tente do lugar.

. 2. Si o primeiro porto fõr estrangeiro, essas copias serào
entregues ao agente consular brazileiro ou á Legação. Não
havendo ahi age11te consular, as copias serão remettidas pe
lo arreio ao do districto mais visinho.

§ 3. Uma dessas copias será archivada pelo flll1Ccionario
que a receber e a outra remet.tida com segurança e pelos
meios regular s ao ministerio da justi,a e negocias inte
riores que a encaminhará, para ser lançada do livro respe-
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ctivo ao official do registro civil do lugar da residencia do pai
do recem-nascidu, ou da mãe, si aquelle fôr incognito.

§ 4. Si o assento não mencionar os nomes dos pais do nas
cido a bordo nem o lugar de sua residencia, por se dar o
caso do art. 30 I, a copia remettida ao ministerio da jus
tiça e negocias interiores será por este enviada ao official
da primeira circumscripção da Capital Federal ou do Estado
a que pertencer q. embarcação ou da em que estiver situado
o palacio do governo, c ahi se effectuará o registro. Desta
mesma fórma se prati ará com os ass ntos, feitos a bordo,
de filhos de estrangeiros, que não tiv rem residencia na
Republica, ou passarem em' transito.

s 5. Além das duas copias de que trata o S I e a reque
rimento do pai ou mãe do nascido a bordo, ou de pessoa inte
ressada, poderá extrahir-se uma terceira copia. Essa copia con
ferida e rubricada pelo capitão do porto, pelo juiz, pelo chefe
da Legação ou pelo funccionario consular, a quem forem
entregues as duas outras, poderá ser registrada pelo empre
gado do registro civil, ao qual fôr apresentada para tal fim.

Art. 32. - Os assent s de nascimento de filhos, de bra
zileiros em campanha, dentro ou fóra da Republica, serão
lançados, na fórma deste capitulo, pelo secretario do com
mando do exercito em livro especial, que para esse fim
deverá existir: na secretaria aberto, numerado, rubricado e
encerrado pela autoridade competente; o registro far-se-ha
á vista das declarações remettidas pelos commandantes dos
batalhões, guardadas as disposições dos arts. 25 e 26, que
forem applicaveis. .

§ I. Si os nascidos em campanha forem filhos de paisanos,
como creados, negociantes, fornecedores do exercito, vivan
deiras e mais pessoas que, não sendo militares, acompanhão
o-exercito, qu de militares que não pertenção ou não este
jão addidos ou aggregados.< algum batalhão ou corpo ar
regimentado, os assentos de nascimento se farão em livro
diyerso, que deverá existir para esse fim na secretaria do

. commando do exercito.
§ 2. Dos assentos que seforem lançando nos livros, de quetra

tão os paragraphos antecedentes, se extrahirão copias authen
ticas conferidas e rubricadas pelo chefe do Estad9 Maior do
Exercito, as quaes serão na primeira opportunidade remettidas
ao mini teria da justiça e negocias interiores para a respei-

I
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to dellas se observar o mesmo que está disposto no art 31.
§ 3. Quando nesses assentos se não declararem Ç>S nomes e

a residencia, ou ao menos a residencia dos pais, o registro
será feito pelo official cio registro da Ia pretoria da Capital
Federal.

D. 9886 cit. arts. 53 a 68. - . Jut. 6+ ele 1890. - D. 3259 ele
1899. art. 336 e 339. - D. 31S9 de 1899, art. 7 !'i 21.

CAPITULO IV.

Do registro dos casamentos.

Art. 33. - Logo que a autoridade que presidir ao casa
mento tiver de larado legitimamente casados os conLrahentes,
o oflicial do registro lançará no respectivo livro O acto do
casamento, nos ·termos dos arts. 29, 30, 31 e 46 do decreto
n. 181 de 24 de Janeiro de 1890.

D. 233 ele 1890. ali. 5. - l\ ide alt. LgS).

Art. 34. - a con[ormiâade do artigo antecedente serão
feitos os assentos dos casamentos celebrados pelos agentes
diplomatlcos e consulares brazileiros, declarando· se nelles
tambem os domicilias dos contrahentes no Brazil, onde de
verão ser transcriptas· as respectivas certidões na data em
que forem apresentadas. ao oflicial do registro do domicilio
declarado.

g I Esta tran.scripção será pt'ecedida de um termo, la
vrado e assignado pelo official do registro, no llual se de
clare a data da apre. ntação da certidão, a pessoa que apre
~ental-a, ~ as testemunhas que assistirem ao acto, as quae~

devem conhecer o portador e assignar com eIle o mesmo
termo.

§ 2. Si o portador não fàr um dos conjuges, de\'erá exhi
bir procuração de um c1el1es, a qual ficará archivada com a
respectiva certidão em poder do oflicial do registro.

§ 3. O registro no Brazil deverá ser feito, á vista dos do
cumentos de que trata o art. I do decreto n. 181 de 24 de
Janeiro de 1890, tres mezes depois de celebrado o casa·
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menta ou um mez depois que os conjuges ou, ao menos, um
delles vo'ltar ao Brazil. (Art. 1424).

D. 181 de 1890, art. 47 :5 4. - D. 233 de 1890, arts. :6, 7 e 8.

Art. 35. - O termo avulso lavrado no C<lSO do art. 35 do
decreto n. I8r de 24 de Janeiro de 18go, será lançado no
livro competente no prazo mais breve passiveI. (Art. 1420).

D. 181 ele 1890, art . 34 e 35.

Art. 36. - Proferida a decisão confirmatoria do casamento
nuncupativo, será, logo que passe em julgado, registrada no
livro do registro dos casamentos por ordem do juiz ou tri
bunal respectivo. (Art. 1423 § 4).

D. 181 de 1890. arts. +2 +3.

Art. 37. - Si O casamento de pessoas que residem, ou
que vierem residir na Republica, tiver sido contrahido em
paiz estrangeiro, o facto do casamento será notificado pelos
conjuges, dentro de trinta dias de sua chegada á Republica,
ao oflicial do registro de sua residencia, apresentando cer
tidão authentica do acto celebrado, segundo a legislação do
paiz em que se effectuou o casamento.

D. 9886 de 1888, ar\. 73.

-Art. 38. - Os officiaes do registro civil dos casamentos
remetterão, no fim de cada semestre, um mappa dos casa
mentos celebrados ,em seu districto ou circumscripção á
directoria geral de estatistica na Capital Federal.

D. 233 de 1890, art. 14.

CAPIT LO V.

Do registro dos obitos.

Art. 39. - Nenhum enterramento se fará sem certidão
do oflicial do registro do districto. em que se tiver dado o
fallecimento .. Essa certidã-o será expedida sem despacho,
depois de lavrado o respectivo assento do obito, em vista
de attestado de medico ou cirurgião, si o houver no lugar
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do fallecimento, e, si o não houver, de duas pessoas quali
ficadas, que tenhão presenciado ou verificado o obito.

§ 1. Si o obito fôr de creança nascida depois da installa
ção do registro civil, o escrivão não dará a certidào pedida
sem verificar si o fallecido foi ou nào inscripto no registro
dos nascimentos; e no caso de o não ter sido, fará prévia
mente esta inscripção nos termos do art. 30.

§ 2. a impossibilidade de ser encontrado o oflicial do
registro dentro de 24 hora depois do fallecimento, ou de
ter sido causa da morte molestia contagiosa. a juizo do
medico, o enterrai::lento poder-se-ha fazer com autorisação
da autoridade policial, abrindo-se o assento no dia imm.e
diato, e mencionando-se nelle a dita autorisação.

§ 3. O mesmo observar-se-ha fóra das povoações em
lugares que distem mais de 6 kilometros do cartorio do
oflicial do respectivo clistricto abrindo-se o assento nos
prazos do art. 26 conforme a distancia.

D. 9 6 cil. arts. 74 c 75.

Art. 40. - São obrigados a fazer a communicação do
obito

I. o chefe da ia~ilia, a respeito de sua mulhei-, filhos,
hospedes, aggregados e creados;

z. a viuva, a respeito de seu 1narido e de cada uma das
outras pessoas indicadas no numero antecedente;

3. o filho, a respeito do pai ou da mãe; o irmão, a res
peito do irmão e das mais pessoas da casa, indicadas em'o
n. I ; o parente mais proximo, sendo maior e achando-se
presente;

4, o administrador, director ou gerente de qualquer esta
beleciniento, a respeito das pessoas que alli fallecerem, quer
o estabelecimento seja oflicial, quer pertença a alguma
associação ou corporação, civil ou religiosa, quer seja pura
mente particular ;

5. na falta das pessoas comprehendidas nos numeros
antecedentes, aquella que tiver assistido aos ultimos momen
tos do finado, o parocho ou sa.cerdote que lhe tiver minis
trado os soccorros espirituaes. ou o visinho que do fallecl
mento hom er noticia;

6. a autoridade polidal, a respeito das pessoas encontra
das mortas.
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§ I. As disposições do nun:eros I a 4 não xlgem que
as. pessoas mencionadas fação pessoalmente a ommunica
ção, quando physica ou moralmente impe lidas, sendo essen
cial, porém, que tal communicaçào seja feita por pessoa
fidedigna no prudente conceito do offi ial do registro.

§ 2. As communicações a que se refere o n. 4 po lerão
ser feitas

a) pelos agentes consulares estrangeiros, no caso de nào
terem sido feitas pelos administradores dos hospitaes ;

b) pelo portador do attestado de obito, assignando ulte
riormente o funccionario competente o • spectivo assenta
mento.

§ 3.. O director da casa de correcção, os administra lores
da casa de detenção e do asylo de mendicidade, o chefe
do serviço funerario da Santa Casq. de Misericordia e em
geral os direCtores, administrador s ou chefes de serviço
dos hospitaes, enfermarias e asylos custeados pela União,
pelos Estados e pelas Municipalidades ou por a sociaçães
pias e de beneficencia, poderão, nos casos do art. 39 §
2 e 3, ordenar a inhumaçào das pessoas fallecidas em taes
estabelecimentos, ficando obrigados a remetter ao oflicial
competente do registro, até ao dia seguinte ao do enterra
mento, as declarações especiJicadas no art. 41.

§ 4. os attestados de obito das pessoas fallecidas nos
estabelecimentos, de que trata o paragrapho antecedente,
deverão os medicos respectivos declarar si os fallecic10s erão
tratados á custa do estabelecimento' ou por conta propria,
afim de que. neste ultimo caso, possão os oHi iaes do regis
tro receber do espolio ou da familia os emolumentos que
lhes com pitão. .

D. g886 cito art. 67. - D. 10354 de 1'889. arts. 1 e _. - A. lut.
7 de II de ab. de 18go. - \.. lnt. 30 de 6 maio'18go. - A.laL
21 de f aI{. 1891-

Apt. 41. - O assento de obito deverá conter
L o dia e, si fôr possivel, a hora, mez e anno do falleci-

mento; .
. 2. o lugar deste, com indicação dà districlo a que per
tencer o morto;

3. o nome, sobrenome, appellic1Qs, s.exo, idade, estado, pro
fissão, naturalidade e domicilio ou residencia ;
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4. si era casado, o nome do conjuge sobrevivente; SI era
viuvo, o nome do conjuge predefunto ;

5. a declaração de que era filho legitimo ou natural, ou
de pais incognitos, ou exposto; .

6. os nomes, sobrenomes, appellidos, profissão, natura
lidade e residencia dos pais;

7. si falleceu com ou sem testamento;
8. si deixou filhos legitimos ou naturaes reconhecidos,

quantos e os seus nomes e idade;
9· si a morte foi natural ou yiolent.a, e a causa conheci

da;
lO. o lugar em que se vai sepultar ou foi sepultado; sen

do em jazigo fóra de cemjterio publico, a licença da auto-
ridade competente. .

§ I. endo o finado pessoa desconhecida, o assento de
verá tambem conter declaração da estatura, côr, signaes
apparentes, idade presumida, vestuario, e qualquer outra
indicação que possa auxiliar de futuro o seu reconheci
menta; e, no caso de ter sido encontrado morto se menci
onará esta circumstancia e o lugar em que foi encontrado.

§ 2. O assento deverá ser assignado pela pessoa que fizer
a communicação, ou por alguem a seu rogo, si não souber ou
nào puder assignar.

3. Na hypothese do art. 39 §§ 2 e 3. faltando attestado
de facultati'lo, ou de duas pessoas qualificadas, assignarão,
com a pessoa qU,e fizer a c01Umunicação, duas tp,stemunhas
que tenbão assistido ao fallecimento, ou ao enterro, e pos
são attestar, por conhe imento proprio ou por informações
que tenhão colhido a identidade do cadaver.

?- 4. Os assentos de obitos de pessoas fallecidé:t.s a bordo
de navios brazileiros em viagem de mar serão organisados
de conformidade com o disposto neste capitulo, bem corno
no art. 31 acerca dos nascimentos occorridos a bordo, em
tudo ·que possa ser applicavel.

§ 5. Os asSeJ~t05 de obito de brazileiros em campanha
serão feitos em conformidade do disposto neste capitulo
no al't. 32, no que lhes fõr applicavel.

. 6. Os obitos que se derem em batalhas e combates, e
que por isso não possão ser consignado. no registro do
commando em chefe serão inscriptos no registro ci, iI, con
forme as ordens do dia elo exercito, que deverão ser re·

36
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mettidas ao ministerio da justiça e negocias interiores e
acompanhadas. da relação dos mortos, contendo seus nomes,
idade, naturalidade, estado e designação dos corpos a que
perten.cião, para á vista dêllas se fazerem os assen.tamentos
na conformidade do que a respeito de nascimentos está dis
posto nos arts. 31 e 32.

7. O assentamento de obito occorrido em hospital,
prisão ou qualquer outro estabelecimento publico, far-se-ha
segundo as declarações da respectiva administração, obser
vadas as disposições dos arts. 26 e 5I, e o do que fôr relati vo
á pessoa encontrada accident~ ou violentamente morta, e
cujo domicilio seja conhecitlo, remetterá o oflicial do regis
tro ex-officio uma copia authentica ao do registro do domi
cilio do finado, incumbindo ás autoridades policiaes fazer
identica cornm\lnicação, logo que entrem no conhecimento
do facto occorrente.

§ 8. Si o domicilio fôr desconhecido mas houver conhe
cimento do Estado da União a que pertencia o finado ou
que era natural do Districto Federal, remetter-se-ha essa
copia ao oflicial do registro, a que se refere o art. 31 § 4.

§ 9. Si tambem se ignorar o Estado, a copia mencionada
será rernettida ao oflicial do registro da Ia pretoria da
Capital Federal.

D. 9886 cito arts. 77 a ~3. - A. lut. 64 de 18go.

Art. 42. - No caso especial da lei n. 282 de 29 de Julho
de 1895 art. 3. a sentença que julgar á justificação sera
levada ao registro civil, procedendo-se como no caso do
art, 41 § 6.

Arg. ex D. g886, art. 82.

CAPITULO· VI.

Da annotação e averbação dos assentos.

Apt. 43. - para ter l.ugar a annotação de qualquer assen
to no registro civil pelo official nos livros correntes e pelo
empregado municipal nos livros findos, é pecessario man-
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dado do juiz competente, designando o assento que deve ser
notac1c e a nota que se deve fazer, salvo o caso do art. 49.

§ r. o Districto Federal é o pretor o c:ompetente para
admittir as partes a justificarem perante elle com citação
e audiencia dos interessados e do ministerio publico a ne
cessidade de supprir ou restaurar o registro, quando não o
haja, da rectiticação do mesmo, na parte em que contiver
algum erro, engano ou inexactidão, ou em que se tiver da
do omissão de facto ou circumstancia essencial.

Provados os [actos allegados, o juiz, com recurso volunta
riO de appellação, julgará a justificação por sentença, or
denando nesta que se passe mandado de rectificação do re
gistro, com especificada declaração dos factos que razem o
objecto da rectificação, ou de abertura de novos assentns,
conforme o caso.

§ 2. Apresentados -os mandados de que trata e. te artig-o,
o oflicial do registro bnçará, em conformidade do que
nelles se determinar, e as ignará as notas competentes na
columna em branco, em frente dos assentos rectificandos,
com declaração dos mandados e datas destes.

D. 9886 cil. arts. 24, :ô e 29. - D. 2579 de 1897, ar!. j u. XI.

Art. 44. :- Para ter lugar a averbação de algum assento,
é necessario yue as partes apresentem ao oflicial do regis
tro sentença, mandado, certidão ou documento legal e au
thentico, donde con~te a mudança do estado civil das pes
soas, a que o assento disser respeito.

R r i Apresentadas as sentenças, certidões ou documentos,
ainda que se refirão a pessoas, a respeito das quaes os as
sentos se achem em livros findos e recolhidos ao ar hi\'o mu
nicipal, o official registrará essas peças na li \TO corrente,
e [ará em frente desse registro, e lo assento primitivo (si
este se achar no mesmo livro), as notas remissi \Ias de que
trata o art. r6.

§ Q. Si o assento, a que a sentença, certidão ou documen
to se referir, estiver em livro findo, na archivo municipal
o oflicial, depois de c:oncluido o novo registro no livro
corrente, passará certidão desse registro, afim de ser feita
pelo empregado municipal a averbação competente, como
acima fi ou dito.

N este caso o lançamento ou registro da certidão· não se
poderá demorar por mais de quarenta e oito horas, depois
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tle apresentada pela parte ou remettida ex-o/fieio pelo juiz
ou autoridade muni ipal competente sob as penas do art.
52 § unico.

~ 3. Os registras das sentenças certidões ou documentos
donde constar a mudança do estado civil das I essoas, ujo
nascimento ou asamento já estiver registrado, far-se
hão por extracto do que nelles houver de substancial sem
pre que es. as peças fàrem tão extensas que as ustas elo
lançamento L'e1'úo ad 'verb1l1ll excedão a 5 000.

D. 9886 cito arts, .8, 30, 3T, 32 C 34,

Art. 45. - As sentença que decidirem a nullidade ou
annullação de casamento ou o l1i\'orcio serão averbadas na
casa elas averbações do respecti\ o registro civil pelo official
deste ou pelo empregado municipal, conforme o caso.

§ 1. A averbação se fará, nos casos Le nullidade ou de
'll1nullaçào do seguinte modo: (( Declarado nullo (ou annul-
lado) por sentença confirmal1a por accordão

Escrivão F. lIl/l.fatis 1Jt1l talldis para as sen-
tenças de divorcio.

. 2. i o casamento a que se referir a sentença tiver sido
contrahido antes da installação do registro civil, se fará no
livro de actos de casamento o registro da certidão de tal
casamento, constante dos auto respectivos, sendo averbada
na casa das obsen-ações do respectivo assentamento o que
está indicado no paragrapho anterior.

D. 181 de 18go, arts. 116 c 117. - A. J. 80 d 5 sct. 1891. 
D. 9886 cito alto 2~.

Art. 46. - Os officiaes e demais empregados do registro
civil, quanto aos assentos, notas e averbações dos livros
correntes, e os empregados municipaes, quanto ás notas e
averbações dos livros findos, guardarão sob sua responsa
bilidade, convenientemente emmassados e rotulados com os
numeras de ordem correspondente aos assentos, os documen
tos que lhes forem relativos.

§ I. OS documentos e. procurações, que forem apresenta
dos para se lavrarem os assentos a que se referem os arts.
lO e II serão rubricados pelo apresentante, e emmassados
e rotulados do modo prescripto neste artigo; acompanharão
os livros findos para o archivo ela MU,nicipalidade, onde se
conservarão.

§ 2. O extravio destes papeis sujeita a responsabilidade
civil e criminal os seus guardas ou depositarias.
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3. Si a perda resultar de incendio, alagamerlto ou outro
caso fortuito, a reforma dos livros do registro se fará á
custa do cofre da respectiva Municipalidade. Si resultar,
porém de negligencia ou culpa dos empregados, a reforma
se [ará á custa dos me mos e na falta á custa da Munici
palidade.

D. 9 6 cil. arts. 33. 35. 36 e 37,

Art. 47. - Os officiaes do registro e empregados muni
cipaes poderão dar ás partes, sem dependencia de petiçào
e de despacho. certidão dos assentos, notas .e averbações
do r gistro; e deverão, sob pena de responsabilidade) trans
crever nas certidões, que passarem, dos assentos, as notas
e averbações que lhes forem relativas, ainda que nào sejão
pedidas.

~ Unico. Estas certidões farão fé em Juizo sómentp: para
provar os factos con tantes do registro.

D. 9 6 cit. aI t.. 3' c 3q.

Art. 48. - Para que os assentos de nascimentos, casa
mentos e obitos de Brazileiros em paiz estrangeiro sejão con
siderados authenticos e produzão o. effeitos juridicos dos
assentos do registro civil da Republica é necessario que
tenhão sido feitos segundo as leis do paiz em que farão
~a sados, ou que tenhão sido passados nos con ulados e
leaações do Brazil de accordo com a legislação brazileira.

D 9 6. cito u.rl. 40. - D. J J de 1890. art. ~í' - D. 3248 de :L 99.
art. II· - D. 3259 de J 99. <1rL.· ~o7. 40 e +09.

Art. 49. - Logo depoi de concluido qualquer assento de
obito, na fórma preceituada, o oflicial do registro notará
() facto, mencionando os nomes e datas nos registros
anteriores referentes ao estado civil da pessoa fallecida.
A certidão dos assentos de\ erá comprehender todas as
notas qu~ lhe digão respeito.

D. l). 6 eit. art. +1.

C PITULO VII.

Das penalidades e recursos.

Art. 50. - Esgotados os prazos dentro dos quaes deverá
ser feito algum registro, nenhuma declaração para reali
sal-o será attendida. sem ordem do juiz competente, que Im
porá a multa respectiva.
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D. 9886 cito art. 23.

Art. 51. - Toda a pessoa, nacional ou estrangeira, que ten
do obrigação de dar a registro algum nascimento, casamento
ou obito não fizer as declarações competentes dentro dos
prazos legaes incorrerá na multa de 5 000 a 20 000, elevada
ao duplo no caso de reincidencia.

<' r. No caso do art. 34 ~ 3 a multa será de roo 000 rs.
D. 9886 cito art. 50. - D. 233 de 1890, ar!. 9.

§ 2. Si tratar-se de nascimento, a omissão considerar-se
ha contravenção e será punida com a multa indicada neste
artigo.

Cad. Peno àrt. 338.

Art. 52. - Si os empregados do registro civil recusarem
fazer, ou demorarem qualquer registro, averbamento, anno
tação, ou certidão, as partes prejudicadas poderão queixar
se ao juiz competente, que, ouvindo o accusado, decidirá
com a maior brevidade.

§ Unico. Sendo injusta a recusa ou injustificavel a demora,
o jui'z que tomar conhecimento do facto poderá impôr ao
empregado do registro a multa de 20 Sooo a 50 000, e or
denará, sob pena de prisão correccional de 5 a 20 dias, que
no prazo improrogavel de 24 horas seja feito o registro, an
notação, averbamento ou certidão.

D. 9886 cito arts . .(5 e 46.

Art. 53. - Sãó competentes para a imposição das multas
administrativas

a) na Capital Federal os pretores. com recurso;
b) nos navios de guerra os commandantes, com recurso

para o chefe do Estado Maior General da Armada;
c) nos navios mercantes em viagem o capitão ou mestre,

com recurso para o consul brazileiro do primeiro porto es
trangeiro em que o navio entrar ou para a autoridade judi-.
ciaria que fôr competente no lugar onde registrar-se o ter
mo de bordo.

D. 9886 cito art. SI. - D. 2579 de 1897, art. 5 f: I n. XI.

Art. 54. - As multas serão recolhidas aos cofres fede
raes como renda da União.

L. 3316 de 1887. art. 2. - A. F. 238 de 27 aut. 1892. - A. J.
6 de 17 jan. 1893.

Art. 55. - Commetterá O crime de falsidade
a) quem fizer emendas 01.; <.lterações nOS assentamentos
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do registro civil sem as resalvar ou ratificar na conformi
dade da lei e pelos meios por ella admittidos ;

b) quem, não sendo empregado do registro, praticar es
sas alterações e emendas.

D. 9886 cito arts. 18, 19 e 52. - Cod. Peno art. 257.

Art. 56. - O extravio dos papeis a que se refere o art. 46
§ I constitue os crimes previstos nos arts. 208 n. 5 e 333 §
unico do Codigo Penal.

D. 9886 cito arts. 35 e 52. - Cod. Peno arts. 208 n. 5 e 333.

Art. 57. - Commetterá crime o que deixar de fazer, den
tro de um mez, no registro civil a declaração de nascimen
to de criança nascida, como fazel-o a respeito de criança
que jamais existira, para crear ou extinguir direito em pre
juizo de terceiro.

Cod. Peno art. 286.

Art. 58. - Ao ministerio publico incumbe exercer in
specção sobre os cartorios dos officiaes do registro civil.

D. 9886 cito art. 47.

§ Unico. Exercem essa funcção na Capital Federal os ad
juntos de promotor.

D. 2579 de 1897, arts. -14 n. XVII e 52 § 3 n. III.

CAPITULO VIII.

Dos emolumentos.

Art. 59. - Não se cobrará emolumento algum pelos re
gistras, annotações e averbamentos relativos a pessoas no
toriamente pobres.

§ Unico. E' sufficiente para pl'Ovar pobreza notaria, quan
do impugnada, a d'eclaraçào de autoridade judiciaria ou'
policial.

D. 9886 cito art. 44.

Art. 60. - Os officiaes do registro e empregados mUlllCl
paes cobrarão os emolumentos que estiverem marcados em
lei.

D. 9886 ciL arts. 42 e 43.
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MODELO N. I

Dec. n. 9886 de 7 de Março de 1888, art. 9 § 2.

Folha dos livros do registro ci iI.
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MODELO N. 2.

Dec. D. 233 de 27 de Fevereiro de 1890, art. 2.

Folha dos livros do registro civil de casamentos.
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MODELO N. 3.

Dec. n. 233 de 27 de Fevereiro de 1890, art. 14.
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MODELO T 4.

Dec. D. 9 86 ele J 88.

Assento de nascimento.

N°. - Aos dias do mez do anno de
neste , Municipio de Estado de compareceu
no meu cartorio F. , e em presença das testemunhas
abaixo nomeadas e assignadas declarou: - Que (seguir-se
hão as declarações indicadas 110 art. 30, cOl1forme as ci1'cumsta11
cias especíaes 1'elatt"vas á. c1'eaJ'lça ap1'esp.Jltad,~, ou não apresen
tada, conforme o caso, e as 2Jessoas que têm de ser contempladas
lIas }/lesmas decla1'ações). - Do que para constar lavrei este
termo em que commigo assignão o declarante e as teste
munhas (nome, profissão e morada de cada uma). - Eu F.

o escrevI.

F.
F.
F.
F .

(o official)
(o declarante)

(as testemunhas)

. B. - Poderá tambem assignar o termo, caso esteja
presente, a pessoa de que trata o final do art. 29.

o aso dG> paragrapho unico do art. 26, em vez d~ «( com
pareceu no meu cartorio F. , e em presença das teste
munhas, etc. I) dir-se-ha: (( compareceu no meu cartorio F.

e sendo-me apresentada a certidão, passada pela au
toridade policial, della extrahi as declarações que abaixo
transcrevo (seg'llir-se·hão as decla1'ações). II

N este' caso, si os pais estivem presentes, poderão tclmbem
assignar o termo.

Si tiver havido a prorogação dos prazos de que trata o
art. 26, far-se-ha menção desta circumstancia.

No caso do art. 28 se dirá: (( compareceu F. e pe-
rante as duas testemunhas F. e F. declarou (seguir-
se-hão as ·declaraçães). I)
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Acto de casamento.

Dec. n. I I de 1'9°, art. 29.

annos d idade,
profissão que tiver)

F.

«( os de de ás horas da na casa das
audiencias do juiz (011 onde.!ôr), presentes o mesmo juiz com
migo official do registro (o/t aju.dal/te do offtciat em sell
impedimento, 011 official ad hoc 1l0l1/eado) e as testemunhas F.

F. (tautas qu.a11tas .!o1'em exigidas cOI/forme o caso)
receberão-se em matrimonio F. filho legitimo de F.

e F. (on 1laturat de F. 01l exposte) com
annos de idade, natural de residente em

e F. (com as mesmlXs der.la1'ações) com annos de idade,
natural de residente em os quaes no mesmo acto
declarárão (si este caso se der) que tinhão tido antes do
casamento os seguintes filhos: F. com annos de
idade, F. com annos de idade, etc. (ou um filho
ou filha F. com annos de idade) e que sào paren-
tes (si o forem) no terceiro gráo (ou 1/0 quarto d1lplicar'o da
liuha collaterat,. que 11ão são parentes euf1'e si, 1Iem te'JJl olltro
impedimeuto legal q1le os il/lúba de casar-se um COIJ/ o outro.)
Em firmeza do que eu F. lavrei este acto, que vae por
todos assignado (ou pelas testem1t1l1zas F. e F. a rouo
dos cOl1tra!zelltes, q1le 11ão sabem le1' e escrever.)

(( Assignados F (o juiz).
F. (o noivo).
F. (a noiva).
F. (testemunha) de

negociante (ou
residente em
(testemunha) com as mesmas decla-
rações acima.

F. (oflicial do registro).
N. B. - a termo acima mencionará si o consentimento de Ulll

dos contrahentes h.ouver sido manifestado por s ripto e não
oral, e a 'razão desta circumstancia, bem como o regimen
do casamento, com a declara ,ào da data e do cartorio do



anllos de idade,
profissão que tiver),

F.

tabellião, em cujas notas foi passada a escriptura ante-nu
pcial, luando o regimen não fôr O commum, ou fôr O legal
estabelecido Ror lei para certos conj uges.

i no acto do casamento algum dos contrahentes recusar
repetir a fórmula legal, ou declarar que não se casa por sua
livre e espontanea vontade, ou que está arrependido, a au
toridade que presidir o ac o suspendel-o-ha immediatamente
e não. admittirá retractação naqueile dia.

Occorrendo esse facto a autoridade fará o official do
registro lavrar o seguinte termo:

(I Aos dias de ás horas da na
casa das audiencias do juiz (ou oude for), perante o mes
mo juiz, commio-o oflicial (ou officinl ajudal1 te, 1/0 impedi
mellto do effeclivo, 01t ad hoc lIomeado) e as testemunhas
F. e F. talltas qualltas esliverelJL presel1tes, não lJlellOS
de duas) comparecerão F. (filho legitimo de F. e F.
Oll 1/atllral de F. Oll reconhecido de F. o/t exposto)
com annos de idad , natural de residente em
c F. (com as lJIesmas declarações cOllforme a filiação), com

annos de idade-, natural de residente em os
quaes, depois de lhes serem lidos os §§ do art. 7° do dec. n.
r8r de 24 de Janeiro de r890 e consultados si existia qual
quer impedimento entre elles e si por sua livre vontade
(juerião casar-se um com o outro, por F. foi dito que
não se casava por sua vontade (O1/. que estava a1'repeudido de
flaver requerido a habilitação pa1'a seu casamellto com F. ),
pelo que o juiz acima declarado mandou immediatamente
suspender este acto e não admittiu mais qualquer retracta
ção ; do que para constar lavrei este termo, que vae por
todos.assignado (e mais pelas testemullhas F. e F. a
?'ogo dos cOlltra1zeutes, que lIão sabem le?' e escreve?').

« Assignados F. (o juiz)
F. (noivo)
F. (a noiva)
F. (testemunha) de

negociante (ou a
residente em
(testemunha) com as indicações a i-
ma. )

(Es\(' modelo t· exlrahido do Formularia do Dc;;~embargador

Salvador de Aragão pg. ,(9):
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MODELO N. 6.

D C, n. 9886 de 1888.

Assento de obito.

o _ Aos dias do mez de do anno de
neste Districto , Municipio de , Estado
compareceu em men cartorio F. (alguma das pessoas ?'efe
ridas ?/O art. 40 iudicando-se a qualida.de em que se ali'eseuta),
e exhibindo attestado de (o 1I0me do medico 016 cirltl'uiào, OU

o, das duas pessoas de que trata o flual do a1,t. 39) declarou:
- Que (seguir-se-hão as declarações q1le, na couformidade do
a?'t.4I, torem cabidas a respeito do fal/ecido). - E para cons
tar lavrei este termo, que assigno com o declarante (ou com
F. a rogo do declarante, por não poder ou não saber
este assignar). Eu F. official, o escrevi.

F. (o official) .
F. (o declarante)

N. B. No - caso do art. 41 § 3 em vez de « e exhibindo
attestado de , declarou)) dir-se-ha: «( e perante as duas
testemunhas abaixo nomeadas e assignac1as declarou)) (men
cíoue-se a autorisação de que trata o a?,t. 39 §§ 2 e 3); e depois de
« assigno com o declarante (ou com F. , a rogo etc) ~

dir-se-ha: « e as testemunhas F. e F. , que assis-
tirão ao fallecimento (ou ao enterro) e attestão por conhe
cimento proprio (ou poi- informações) que o fallecidq era o
mesmo F. mencionado neste assento)); finalmente, as
ditas testemunhas assignarão em seguida ao declarante.

MODELO . 7.

Termo de encerramento.

Art. 22 do dec. n. 9886 c (lrt. 2 do dec. n. 605 de 18go.

Aos dias do mez de do anno de neste
districto de , Municipio de , Estado de , em
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cumprimento do que dispõe oart. 2~ do regulamento ex
pedido com o decreto n. 9886 de 7 de Março de r888, faço
o encerramento da escriptLiração correspondente neste livro
ao anno findo de r8 . com a declaração de que, du
rante o referido periodo, farão abertos (a ciJra por ex-
te11so) assentos de (a natureza do assellto), sendo
(a cifra) nos termos geraes do Titulo 2, (a cifra) nos do
art. 8.e (a cifra) com as rectificações de que tratão os arts. r6 e
17 do alludido regulamento. E para constar lavrei este ter
mo que vai assignado por F. Juiz. Eu F. , oflicialo
escreVl.

F. (rubrica do Juiz).

TITULO II.

Do registro das associações.

(Lei u. 173 de 10 de Setembro de 1893).

Art. 1. - As associações que se fundarem para fins reli
giosos, moraes. scientificos, artisticos, politicas ou de sim
ples recrei o poderão adquirir indi vielllalidade juridica, in
screvendo o' contracto social, compromisso ou estatutos,
devielamente authenticados, no registro a cargo elo oflicial
do elas hypothecas em livro especial e na circumscripçao
onde estabelecerem sua séde.

L. 173 arts. I, 2 S. e 17.

Art. 2. - O modelo elo livro ele registro ou inscnpção é,
em virtude do decreto n. r649 ele r2 de Janeiro de 1894,
o seguinte:
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TITULO III.

Do registro geral e hypothecario.

CAPITULO r.

Disposições geraes.

Art. 1. - O registro creado pelo art. 35 da lei n. 317
de 21 de Outubro de 1843, ampliado pela lei n. 1237 de
24 de etembro de 1864 e modificado pelos decretos ns.
169 A de 19 de Janeiro e 370 de 2 de Maio de 1890, é in
stituição federal, affectando essencialmente o direito de pro
priedade privada e o credito real.

C. R p. art. 34 n. 23. - (Vid Ah. 9 JUDo ISor).

. r. Aos Estados compete nomear o official publico en
carregado do registro, designar O lugar onde deve fUl1cci
onar e a autoridade disciplina r e judiciaria, a que fica subor
dinado, fixando-lhe os vencimentos.

§ 2. Em cada circulllscripção judiciaria correspondente
ás comarcas do extincto Imperio deverá funcclOnar um
official do registro.

D. 370 de r8go a1"[5. 1 a ~o. - C. Rej). art. 34 n. 23 j an.65
n. 2. - Arg. ex D. 3363 de rS99.

Art. 2. - A Capital Federal constitue dous districtos hy
pothecarios, dividido seu territorio por uma linha que parte
do edificio da Alfandega, segue pelo eixo da rua deste nome
até a Praça da Republica (Campo da Acclamação), atra\'es
sa-a na direcçào da rua Barào de Paranapiacaba (Areal) e
vae por est<J, pelas de Frei Caneca (Conde u Eu), E. taçio
de Sá, .Haddock Lobo e Conde do Bomfim até o alto da
Tijuca pela eslrada uesle nome ao mar.



o primeiro districto comprehende a zona á direita dessa
linha e o segundo a zona á esquerda.

§ Unico. Cada districto é servido por um oflicial privativo.

D. 137 de 18go. - 1\. J. 20 de 14. mar. r8go.

Art. 3. - Os officiaes do registro geral são por sua na
tu r za pri vativos.

§ I. Poderão ter os escreventes que forem necessarios ao
respecti vo serviço.

§ 2. Esses escreventes ou suh-officiaes ficão habilitaGos
para escrever todos os actos do registro geral, comtan~o que
estes sejão suhscriptos pelo official, exceptuando. porém, a
escripturação e a numeração de ordem do ~ivro do Proto
collo, que ex~lusiva e pessoalmente incumbem ao official.

D. 370 le 18go, arls. 8. g. e 1 .

C PITULO II.

Dos livros do registro geral.

Art. 4. Os livros indispensaveis ao registro geral são os
seguintes

I. Protocollo, com 300 folhas;
2. Inscripção especial, com 300 ditas;
3. Transcripção das transmissões, com 450 ditas;
4. Tran,scripção dos ouns reaes, com 300 ditas;
5. Trallscripção do penhor agricola, com 300 ditas;
6. Indicador real, com 300 ditas;
7. Indicador pessoal, com 300 ditas;
§ Unico. Além dos livros referidos no artigo antecedente,

haverá lous auxiliares: um do livro n. 2, outro do livro n. 3.
D. 370 cito arls. II 12.

Art. 5. - Todos estes livros serão dê granue formato,
abertos, numerados, rubricados e encerrados pela autoridade
judiciaria competente.

r. Serão uniformes em toda a RepuLlica e regulados
pelos modelos q ue o governo federal determinar.

§ 2. Findos os livros· fornecidos pelo governo, ;:;erão sub-



stituidos por outros semelhantes, comprados e preparados
pelos officiaes do registro, logo que estiverem escriptos dous
terços das folhas dos primeiros.

§ 3. "8:m se findando um livro, o immediato conservará o
mesmc, numero, com a addição successiva das lettras do
alphabeto. Assim: Livro n. I A: - Li\!ro n. I B.

s 4. Os numeras de ordem de cada livro não se interrom
perão com o fim delle, mas continuarão infinitamente nos
livros seguintes.

D. 370 cit. ans. 13. IS, 17, 20 e 21.

Art. 6. - Os li"ros do registro terào tl'es classes, que se
distinguirão pelo numero de [olhas correspondente- a cada
classe, nos termos seguintes:

§ l. Os da ln cla~se serão para a Capital Federal e capi
taes dos Estados, onde houver officiaes especiaes.

§ 2. Os da 2 a e 3(' classes servirão para as circumscripções
q ue a legislação estadoal determinar.

§ 3. Os livros da Ia classe terão o numero de folhas desi
gnado no art. 4, os d~ 2 ft classe metade dessas folhas, e os
da 3a um terço dellas.

D. '370 cito arts. 18 e 19·

Art. 7. - A pagina immediata á do termo de abertura, assim
como todas as seguintes, serão cortadas na parte superior
por tres linhas horizontaes, limitando entre si dous espaços.

N o primeiro espaço se escreverá o titulo do livro e o anno
em que se faz o servil;:o. .

N o segundo espaço, se escreverá a inscripção de cada
uma das columnas formadas por linhas perpendiculares, as
quaes variarão segundo a fórma especial de cada livro.

§ I. O livro n. I, - Protocollo - é a chave do registro
geral, e servirá para o apontamento de todos os titulas apre
sentados diariamente para serem inscriptos, transcriptos ou
averbados.

Este livro determinará a quantidade e qualidade dos titu·
los apresentados, assim como a data da sua apresentação e
o seu numero de ordem.

§ 2. O livro n. 2, - Inscripção especial - é destinado
para a inscripção das hypothecas especiaes ou especialisadas.

§ 3. O livro n. 3, - Transcripção das transmissões 
servirá para transcrever a tr~nsmissão dos iml1loveis susce
ptiveis de hypotheca.
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~ 4. O livro n. 4, - Transcripção dos onus reaes - ser
virá para a transcripção dos onus reaes .

. 5. O livro n. 5, - Transcripção do penhor agricola 
servirá para a transcripção do penhor agricola, estabelecido
pelo$ decretos ns. I65 A e 169 A de 17 e 19 de Janeiro de 1890.

::J 6. O livro n. 6, - Indicador real - é o repertorio de
todos os immoveis, que directa ou indirectamente figurão
nos livros ns. 2, 3. 4 e 5.

As folhas deste livro repartir-se-hão por igual entre as
subdivisões territoriaes que se comprehenderem na circul11
scripção judiciaria ou districto registra1.

Cada indicação terá por espaço um quarto da pagina do
livro, e cada espaço cinco columnas, formadas por linhas
perpendiculares, correspondentes aos requisitos eguintes:

r. numero de ordem;
2. denominação do imlllovel, si fôr rural; menção da rua

e seu numero, si fôr urbano;
3. o nome do proprietario ;
4. referencias aos numeras de ordem e pagin'as dos livros

2, 3, 4 e 5 ;
5. annotações.

o primeiro espaço formado por linhas horizontaes, em
vez do titulo do livro se escreverá a subdivisão territorial.

.. 7. O livro li. 7, - Indicador pessoal- será dividido al
phabeticamente, e nelle, sob a lettra respectiva, se escreverá
por extenso o nome de todas as pessoas, que activa ou pas
siva, individual ou collectivamente, figurarem nos livros do
registro geral.

As paginas' deste livro serào cortadas por linhas perpen
diculares dispostas em columnas, quantas forem necessarias
para os seguintes requisitos:

1. numero de ordem;
2. nomes das 'pessoas;
3. domicilio;
4. profissão ;
5. referencias aos numeras de ordem e pagll1as dos

outros livros ;
6. annotações.
O espaço de cada inuicação ahrangerá um oitavo de c<lda

pagll1a.
8. Si o mesmo immoveI, ou a mesma pessoa, já estiver
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no - Indicador' real ou pessoal - sámente se fará refe
rencia, na columna das referencias, ao numero de ordem e
á pagina dq livro, onde se laVrar a nova inscripção, ou
transcri pção ..

~ 9. Si na mesma inscripção, ou transcripção, figurar
mais de uma pessoa, activa ou passivamente, o nome de
cada uma será lançado distinctamente no - Indicador pes
soal, - com referencia reciproca na columna das annotações.

~ lO. As indicações do - Indicador real ou pessoal 
terão seu numero de ordem especial, correspondendo o nu
mero ele ordem dos immoveis á subdivisão territorial onde
são situados, e o numero de ordem das pessoas á respe-
ctiva lettra do alphabeto. ,

§ I!. Esgotadas as folhas destinadas a uma subdivisão
territorial no - Indicador real, - ou a uma lettra do al
phabeto no - Indicador pessoal, - o registro continuará
no livro seguinte, a\'erbando-se o transporte no livro ante
cedente.

O registro de uma subdivisao novamente creada, far-se
ha no livro seguinte n. 6 ,continuando o das outras no
livro n. 6.

§ 12. No caso do paragrapho antecedente, ca1:?erá, na
distribuição elas folhas do livro seguinte maior numero á
subdivisão. ou á lettra do alphabeto, cujas folhas se ti Te
rem esgotado antes das distribuidas ás outras lettras, ou
subdivisões territoriaes.

~ 13. O livro auxiliar do n. 2 destina-se ás hypothecas
especialisadas e inscripta .

§ q. O livro auxiliar do livro n. 3 será escripturado co
mo os livros de notas elos tabelliães, havendo, porém, en
tr a transcripções. um espaço, formado por duas linhas
horizontaes, para nelle se escreverem o numero de ordem
da transcripçào e a refer ncja ao numero de ordem e á
pagina do livro 11. 3, de onde consta a mesma transcripção
por extracto.

D. 370 cil. alts. 22 a 35.

Art. 8. - Na escrjpturaçào elos livros indicados no art. -+
e:::; unico se observarão os m delos fixad s pelo decreto
n. 5-+-+ de 5 ele Julho do I 90.

D. 5H de 18go, a.rl. 7.
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Art. 9. - o verso de cada folha dos livros ns. 2 e 3 se
poderão fazer tantas inscripções e transcripções quantas
nelle couberem, conforme o numero de immoveis e seus
requisitos. e em attenção á probabilidade d~ numero das
averbações.

r. Si todos ou alguns dos requisitos de uma lI1scn
pção tiverem de occupar mais de uma pagIna, o espaço da
inscripção dLlp~icará ou triplicará, conrorme o caso, obser
vando-se na escripturação da pagina seguinte ou seguintes
todas as indicaçãe elo modelo.

§ 2. Quando, porém, sómente um dos requisitos da ins
cripção ou transcripção tiver de continuar no, erso da folha
seguinte, proseguirão nelJe os respectivos lançamentos, oe
cupando toda a largura da mesma folba até se completarem,
reservada em todo o caso a face da seguinte para as aver
bações.

D. 544 de 18go, art. 2.

Art. 10. - Si a transcripção (livro n. 3) comprehender
mais de um immovel o espaço duplicará ou triplicará, con
forme o numero dos immoveis e seus requisitos, e em at
tenção á probabilidade de maior numero de averbações.

D. 370 ele 18go, art. 3g.

Art. 11. - O livro auxiliar n. 2 será escripturado com o
o n. 2, substituindo-se as indicações das co]uml1as 'la e 8"
por estas-Razão da responsabilidade-Data da responsabilidade.

D. 544 de 18go mi. 3.

Art. 12. - Onde findar qualquer transcripção no livro 4,
traçar-se-ba uma linha horizontal que a e1i.i:reme da trans-

, cripção seguinte.
§ Vnico. Considerão-se
a) na servidão
credor o proprietario do predio dominante e devedor o

do predio serviente ;
b) no uso
credor o usuario devedor ó proprietario;
c) na habitação
credor o habitante e devedor o proprietario ;
d) na antichrése
credor o mutuante e devedor O mutuario;
e) no usufructo
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credor o USL1 fructuario e devedor o proprietario ;
[) na emphyteuse
credor o senhorio directo e devedor o emphyteuta ;
g) no legado de prestação ou alimentos
credor o legatario e devedor o proprietario.

D. 544 de 18go, art. 4·

Art. 13. - O livro n. 5 (transcripção de penhor agricola)
quer esteja a cargo do official do registro geral quer não,
quando o emprestimo é de quantia inferior a 5: 000. 000
(art. 370 do decreto n. 370 de 1"890), será escripturaelo
conforme o modelo fixado pelo decreto. n. 544 ele 5 de
Julho de 1890 nos arts. 5 e 7 § Unico.

D. 544 de 18gOj arts . .5 e 7 :-s uno

Art. 14. - Sempre que houver alteração da circumscri
pção territorial do registro, o respectivo official remetterá
dentro de tres mezes ao da nova circumscripção uma rela
ção dos immoveis nella situados que estiverem hypothecados
ou gravados de qualquer onus real.

§ Unico. Essa relação será organisada com todos os re
quisitos necessarios para a escripturação do auxiliar do n. 6,
que o omcial do registro da nova circumscripção é obriga
do a ter.

D. 544 de 18go, art. 8.

Art. 15. - Os livros 10 registro, salvo o caso de força
maior, n.ão sahirão do _escriptorio respectivo, por nenhum
motivo ou pretexto.

Todas as diligencias judiciaes ou extrajudiciaes, que exijào
a apresentação de qualquer livro, etfectuar-se-hão no mes
mo escriptorio.

D. 370 cit art. 37.

§ Unico. Todos os dias, ao fechar das horas do regislro, o
official guardará debaixo de chave, em lugar seguro, os li
vros Protocollo, Indicadores real e pessoal, bem como os
documentos apresentados, mas não registrados, no mesmo
dia.

D. 370 cito art. 38.

Art. 16..- N as circums~ri'pções territoriaes de registro
onde nào houverem os livros indispensaveis, o registro se
[ará em outros tantos cadernos devidamente legalisados.
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Esse registro provi orio será transportado para os livros
logo que forem fornecidos, sendo em seguida encerrados
e mandados archivar pela autoridade judiciaria competente
os referidos cadernos.

D. 544 ele 1890, art. 1.

CAPITU LO III.

Da ordem do sel'viço e processo do registro.

Art. 17. - O serviço do registro começará ás 6 horas
da manhã, e terminará ás 6 da tarde, em todos os dias
não feriados.

Art. 18. - São nullos os registl'Os lavrados antes ou
depois das sobreditas horas, e civilmente responsaveis os
officiaes pelas perdas e datnnos, além das penas criminaes
em que 1l1correrem.

Exceptua-se desta disposição o caso do art. 3z.
Art. 19. - Logo que qualquer titulo fôr apresentado para

se inscrever, transcrever ou averbar, o oflicial do registro
tomará, no Protocollo, a data da sua apresentação e o
numero de ordem que em razão df'lla llae competir, repro
duzindo no mesmo titulo essa data e esse numero de ordem.

Assim:
Numero tal . I P t II
P

· 1 (ro oco o.
ag1l1a ta . )

Apresentado no dia tal, das 6 ás 12 ou das 12 ás 6.
O oflicial F.

Al't. 20. - O numero de ordem do Protocoll0 determina
a prioridade do titulo, ainda que os outros titulas sejão
por alguma razão especial anteriormente registrados.

Art. 21. - Quando duas ou mais pessoas concorrerem ao
mesmo tempo, os titulas apresentados terão o mesmo nu
mero de ordem.

~ 1. O mesmo tempo quer dizer, de manhã, das 6 ás 12

hora , e de tarde, das 12 ás 6 horas.
~ 2. 1 ão se dá prioridade entre os titulas, que tem o

mesmo numero de ordem.
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s 3. Quanto, porém, ás transcripções, que tiverem. o mesmo
numero de ordem, preferirá aquella cujo titulo fór mais anti
go ~m data.

§ 4. Si a mesma pessoa apresentar mais de um titulo
diverso, os titulas terão numeras seguidós.

§ 5. Si mais de um titulo fór apresentado pela mesma
pessoa em relação ao mesmo 'objecto, o numero de ordem
será o mesmo, addicionado, nos outros titulas, com as
lettras A, B, C.

Art. 22. - Tomada a data da apresentação e o numero
de ordem no Pratocollo, e reproduzidas a mesma data e
í1umero de ordem no titulo apresentado, o oilicial procederá
ao registro pelo modo indicado nos artigos seguintes.

Art. 23. - A pessoa que requerer a inscripção.ou transcri
pção de qualquer titulo, apresentará ao oflicial do registro

1. o titulo; ,
2. o extracto do mesmo titulo em duplicata, contr:ndo

todos os requisitos, que para a inscripção ou transcripção
sào exigidos, e pela mesma ordem em que se exigem.

Estes extractos serão assignados pela parte ou por seu
advogado ou procurador.

Art. 24. - Sempre que o titulo apresentado fór escripto
particular, no caso em que é admissivel, apresentar-se-ha em
duplicata, ficando um dos exemplares archivado no registro.

Art. 25. - Sendo os extractos confOl'mes um ao outro,
além de suilicientes, o oilicial fará segundo elles a inscripção
ou transcripção.

Art. 26. - Si, porém. os extractos, conformes entre si.
não forem sufficientes o official fará o registro, supprindo
pelo titulo o. que no extracto [altar.

Art. 27. - Effectuado o registro, o official procederá as. im :
1. lançará no Protocollo a nota de - Registrado no

livro tal, numero tal, pagina tal;
2. indicará no Indicador real, os iml110veis insc,riptos ou

transcriptos ;
3. indicará no Indic.ador pessoal, as pessoas que figurãu

na inscripção ou transcripção.
Art. 28. - Tomadas as notas antecedentes, e reprodu-

zida no titulo a nota de Registrado no livro tal, numero
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tal, pagina tal - o oflicial entregará á parte o mesmo titulo
e um dos extractos, numerando e rubricando as folhas res
pectivas de um e outro.

Art. 29. - Outro extracto com o outro titulo, si o titulo
fôr escripto particular, serão archivados conforme o art. 44

Art. 30. - No caso de averbação,'o official procederá na
fórma elos arts. 27 § I, g8 e' 29.

Art. 31. - Sendo hora de fechar o registro, nenhum acto
mais se poderá praticar.

O official, no livro - Protocollo, onde terminar o serviço
do dia, passará certidão do encerramento.

Art. 32. - Si, todavia, ao chegar a hora do encerramento,
estiver por acabar um registro começado, prorogar-se-ha a
hora até que elle se conclua.

~ Unico. Durante. a prorogação, porém, nenhuma nova
apresentação se admittirá.

Art. 33. - Todos os titulos, que em tempo forem apre
sentados, e nào se puderem registrar ant~s ela hora do en
cerramento, reservar-se-hão para o dia seguinte, e serão
nesse dia os primeiros registrados.

Art. 34. - Os actos da inscripção, transcripção, ou aver
bação, salvos os casos expressos neste Titulo não podem
ser praticados pelos officiaes do registro ex-officio, sinão a
requerimento das partes.

Art. 35. - Em ger'al, e salvas as disposições e~peciaes dos
arts. 21 I e 244 do dec. 370 de 1890, são partes legitimas,
para requerer o registro,. aquelles que transmittem ou ad
quirem algum direito por virtude dos titulos apresentados,
assim como as pessoas que lhes succedem ou os representão.

Art. 36. - Considerão-se terceiros, no sentido da lei, te
dos os que não forem partes no contracto ou seus hersIeiros.

Art. 37. - Os officiaes do registro não podem examinar
a legalidad~ dos titulos apresentados, antes de tomarem
pata da sua apresentação, e de lhes conferirem o numero de
ordem. que pela data da apresentação lhes compita.

Art. 38. - Tomada a nota da apresentação, e conferido
o numero de ordem, o official, duvidando da legalidade do
titulo, póde recusar-lh.e registro, enlrevanclo-o á parle,
com a leclaração da duvida que achou, para que ella possa
recorrer ao juiz competente.
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§ r. Neste caso, o oflicial, na columna das annotações do
Protocollo, certificará que o registro ficou addiado pela du
vida qu~ elle a~hou ao titulo, e que resumidamente espe
cificará.

§ 2. A parte, juntando o titulo, com a duvida do Gfficial, e
impugnando-a, requererá ao juiz competente que, não obstante
e1la, mande proceder ao regi troo

§ 3. Decidindo o juiz que a du\'ida procede, o escrivão
remelterá certidão do despacho ao official que cancellará
a apresentação, de larando, na columna das annotações,
que a duvida foi considerada procedente por despacho de
tal dia, e archivará, a sobredita certidão.

~ 4. Sendo a duvida improcedente, a parte apres ntará
de novo o sen titulo, com certidão do despacho do juiz
e o oflicial procederá logo ao registro, leclarando, na co
lumna das annotaçõe , que a duvida se houve como impro
cedente por despacho do juiz de ... ,. datado de ..... que fica
archivado.

Art. 39. - Pela fórma determinada no artigo antecedente
procederá o oflicial, quer o titulo lhe pareça nullo, quer
lhe pareça falso, ou sobre elJe occorra qualquer duvida, de
modo que fique sempre salvo o numero de ordem, que ao
titulo compita, o qual só se cancellará á vista de decisão
judicial, ou por accordo entre as partes

Art. 40. - Toclas as inscripções, ou transcripções, onde
terminarem, serão assignadas pelo oflicial do registro.

Art. 41. - Todas as averbações serão numeradas, data
das e assignadas pelo oflicial do registro.

Art. 42. - ão são admissiveis, para os actos do regis
tro, sinão os titulos seguintes :

1. os instrument.os publicas;
2. os escriptos particulares as 'ignados pelas partes, que

nelles -figurarem. reconhecidos pelos officiaes rIo registro e
sel1ados com o sel10 competente;

3. os actos authenticos de paizes estrangeiros, legalisados
pelos consules brazileiros e tradusidoS competentement na

. lingua nacional.
Art. 43. - As averbações, de que faUa este capitulo, com

prehenc1em élS -:ess - e~, su brogaçõe , a extincção total, ou
parcial, e geralmente todas as occorrencias, que por qual
quer modo alterem a inscripção, ou transcTÍpção, quer em
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relaçào á pessoas, quer em relação aos imll10vei que nes
ses actos figurão.

Art. 44. - Os papeis respec'tivos ao serviço annual do
registro serão archivados sob o rotulo do anno a que per
tencerem, e divididos em tantos maços, quantas as classes
seguintes:

extractos;
titulas;
documentos;
decisões sobre o registro.
Todos os papeis de cada classe terão o seu rotulo particu

lar, com o uumero de ordem do protocollo, relativo á ins
scripção, transcripção ou averbação, a que esses papeis se
referem.

Os papeis da mesma classe. que tiverem o mesmo numero
de ordem do Protocollo, serão' reunidos e emmassaqos sob
um só rotulo.

D. 370 ele 1890, arl5 46 76. - "ide art·. +65 C 782 ela Porle Es'
pecial, CJuanto <lO art. 35.

C PITULO IV.

Da publicidade do registro.

Art 45. - Os ofticiae elo registro são obrigaClos:
§ r. A .passar as certidões requerielas.
§~. \. mostrar ás partes, sem prejuízo da regularidade

do serviço, os livros do registro, dando-lhes c m urbanidade
os esclarecimentos verbaes que eIlas pedirem.

Art. 46. - Ç)ualquer pessoa é competente, para reque
rer certidões do registro, sem importar ao official o inte
resse que ella possa ter.

Art. 47. - Recusand ou elernorando o ofticial a certielã
pôde a parte recorrer ao jUl.l ompetente que deverá
pro idenciar sobre o casu COI~ toda a presteza.

Art. 48..- As eltid-es ser~lo passuelas p ...lo offi,ciaJ do re
gistro sem d pendencia de qualquer despacho.

§ . nico. Quando no registro hOklver muita affluencia de
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trabalho, póde algum dos sub-officiaes do registro ser auto
risado pelo juiz a requerimento do official 'do registro,
para passar as certidões independentemente da subscri
pção do mesmo official.

Art. 49 - As certidões devem ser passadas, não só dos
livros dó registro, sinão tambem dos documentos archivados.

Art. 50. - As certidões devem .passar-se conforme o que
sito, ou quesitos. da petição, que as requerer.

Apt. 51. - Todavia, sempre que houver inscripção, trans
cripção ou averbação, posteriores ao acto cuja certidão
se pede, as quaes por qualquer modo o alterem, o official

é obrigado a menciouar nesta, nào obstante as especi
ficações do quesito, essas circumstancias, sob pena de
responsabililidade pelas perdas e damnos resultantes da
certidão ob ou sub-reptiC'ia.

Art. 52. - As certidões serão passadas com a brevida
de possivel nào as podendo o oflicial demorar por mais
de tres dias.

Art. 53. - Para ser possivel a verificação da demora o
oflicial, logo que receber alguma petição de certidão, dará
á parte a seguinte nota:

«( Certidão requerida por F. no dia tal mez tal, anno tal.
(( O official F , ou sub-official F. »

n. 370 (10 J 90, arts. 7í a 86.

C FIT LO V.

Do cancellamento do registro.

Art. ã4. O cancellamento effectuar-se-ha mediante
certidão escripta na cblumna das averbações do livro res
pectivo, datarla e assignada pelo official do registro, que
certificará o caucellamento, a razão delle e o titulo em
virtude do qual o cancellamento se fizer.

Art. 55. - O Qancellamento refere-se ás inscripções trans
cripções e a"erbações.

Art. 56. - Póde ser requerido pelas pessoas, a quem o
r gistro pr judicar.

Art. 57. - Sómente são habeis para o cancel1amento
os titulos seguintes:
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1. sentença passada em julgado;
2. documento authentico, de onde conste o expresso

consentimento dos interessados.
Art. 58. - O registro, emquanto nâo se cancellar, pro

duz todos os seus dfeitos legae., ainda quando por outra
maneira se pro"e que o contracto cstá desfeito, cxtinclo,
annullado ou rescindido.

. Unico. As nullidades de pleno direito e não depen
dentes de acção uma vez provadas invalidão o registro,
ainda que este não se tcnha cancellado.

Art. 59. - O çancellamento da inscripção l1ào importa
a extincção da hypotheca, que aliás não estiver extincta
nos termos do art. 801, sendo em tal caso, licito ao credor
requerer nova inscripção, a qual só valerá desde a sua data.

Art. 60. - Outrosim, si o cancel1amento se fundar na
nullidade da inscripção ou transcripção, e não na nulli
dade ou solução do contracto, ã nova inscripção ou trans
cripção só valerá desde a sua data.

Art. 61. - O cancellamento póde ser total ou parcial.

D. 370 de 18go, arts. gg a 106.

CAPITULO VI.

Da responsabilidade dos officiaes do registro.

Art. 62. - Os principaes dever~s dos officiaes do regIs
tro são os seguintes:

§ 1. A nota da apresentação dos titulas, com determina
ção do seu numero de ordem, nào só no protocollo, como
no titulo apresentado:

. 2. Confr-"encia dos extracto entre si c com o titulo.
fo 3. Rcgis 1'0 do titulo, com toclos os requisitos que a

lei exigc.
§ 4. Indicação dos immoveis e pessoas no Indicador real

e pessoal.
fo 5. As .averbações e referencias, que este Titulo pres

creve.
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§ 6. O preparo dos livros, no tempo e sob a fórUla que
este Titulo determina, para que possão substituir sem inter
rupção os livros findos.

§ 7. A guarda dos livros do r~gistro.

Art. 63. - Serão suspensos por um' mez a um anno os
of6ciaes do registro, que infringirem os deveres enumerados
no artigo antecedente.

Art. 64. - As outras infracções serão punidas com sus
pensão por um a tres mezes.

Art. 65. - Essas pena.s disciplinares não eximem ,os offi
ciaes da respolJsabilidacle criminal ou civil, em qlle incorre
rem pelos seús actos, quando principalmente delles resulte
falsidade ou I'mlliclade, com prejuizo das pessoas interessa
das no registro.

D. 370 de- 18go arts. 95 a g8.

CAPITULO VII.

Dos emolumentos cios officiaes do registro.

Art. 66. - Os officiaes do_ registro na Capital Federal re
ceberão os salarios fixados na secção III da tabella III
do capitulo I do decreto n. 3363 de 5 de Agosto de 1899.

§ U nico. São brigados a lançar no titulo registrado e nas
certidões a conta dos emolumentos que receberem.

D. 370 de 18go, ai t. 94·

Art. 67. - As clespezas da transcripção incum bem ao ad
quirente.

Art. 68. - As despezas da.. inscripção competem ao de
vedor.

Art. 69. - As despezas das averbações e certidões per
tencem áquelles que as requerem.

Art. 7'0. - Quando, porém, o transmitlenle ou o credor
fizer a", clespezas, que pelos artigos antecedentes incumbem
ao a<.lquirente e ao <.levedar, terá contra estes direito regres
SIVO.

D. 379 de 18go, arts. 87 a go.
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CAPITULO VIII.

Disposições diversas.

Art. 71. - • a Capital Federal compete ao ministerio pu
blico, junto á justiça local, exercer inspecção sobre o regis
tro geral.

. nico. E) especialmente incumbido dessa funcção o sub-
procurador do Districto Federal.

D. 2579 de 1897, arts. 44 n. XVII e 47 § 3 n. II.

Art. 72. - Na Capital Federal compete ao presidente da
Camara Civil do Tribunal Civil e Criminal

a) abrir numerar, rubricar e encerrar os livros elo registro;
b) impôr aos officiaes elo regis~ro as' penas disciplinares

do art. 3 do decreto n. 3363 de 5 ele Agosto ele 1899 (Re
gimento ele custas);

c) impôr-Ihes as penas correccionaes elos arts. 63 e 64;
d) decidir as duvidas oppostas pelos officiaes elo registro

sobre a legalidade, nullidade ou falsidade dos fitulos;
e) autorisar os sub-officiaes do registro a passarem cer

tidões, independente da subscripção los officiaes.

D. 2579 de 1897, alt. 19 R L - D. 3363 ele 1 99,art.5 c'.

Art. 73. - As novações de contractos hypothecarios e
pignoraticios conservarão os numeras de ordem do registro
anterior, averbando-se apenas para os devidos effeitos. .

Unico. Si ao tempo ela novação dos contractos o illl
moveI pertencer a diversa circumscripção do registro, a no
vação será ahi inscripta ou tI:anscripta, procedendo-se em
seguida, á vista de certidões dos respectivos officiaes á aver
bação della no registro primitivo e á deste com o seu nu
mero de arde 1 no livro da nova ioscripção da hypotheca
ou transcripçàu do penhor, afim ele constar de ambos os
registras a p':efercncia mantida por direito e qualquer mo
dificação do contracto que deva ser averbada até sua fi
nal liqui~ação e respectivo cancellamento.

D. 370 de 18go, art. 407. - D. 544 de 18go, art. g.



lVIODELOS

a que lSe ref~J:~e o decre"to n. 544

de 5 de J1l.U10 de 1890.
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Modelo do

I

:.890 PROTOCOLLO

I - I<l)~
"1:líi3 Mez I-~ ~I

Nome do Qualidade do Annotações."1:l Çl aploesentan te tituloZa ~

r Julho 8 6 Registrada no livr!)
ás Escri] tura da inscüpção espe-
I~ publi a. Tabel- cial, li. 2, J'flg. r5. 9

lião, Fo julho de 18gc. O ofli-

-- --- -- cial, F.--
Averbada no li\TO2

da inscripção espe-
cial, n. g, pago 14. 8
de julho dé 18go. O
ofliciàl, F o----- ---

2

--- -
I'--

Sentença. Es-3
crivão, F.

--- --- ---
·f Escl"iptura

particular.

--- --- --
5 r2 <

ÚS
6

---
5
---

B

---I~--

I
Certifico qu por

ser a hora de. f char-
se oregishoencenei
o serviço. ficando
para ser loeo-istrado
no L. ode T. dos onus
reaes o ti htlo n. 5 B.
IData. O oflicial, F.

I
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PRaTacaLLa

Q)Ei
<1l <1l ome do Qualidade do'1:lQ) :.vrez H Annotações''"0 i5 o apresentante titulo

Zi:j ::q

6
. N. ]

I
Certifico que o re-

gistro deste titulo ficou
adiado pela duvida que
nelle achei. e consiste
em não estar a sen-
tença assignada pelo
juiz. lO de julho de 1890'
a oflicial F.

N.2
Certifico que esta

apresentação está cano
cellada porque a sobre-
dita duvida foi julgjlda
procedente p.or despa-

.. cho do juiz de . . . .
datado de ]2 de )ullio,
o qual fica archivado.
13 de jullio de ]890.. a

--- --- oflieia!' F.--
7

----I8 N. ]
Certifico que o l'e-

gistro deste titulolicou
Iadiado pela duvida que
nella acheieconsiste ...
II de Julho de 18go a
oflicial, F.

N.2
CerUnco que a sobre-

dita dm-ida foi julgada
improcedente Eor des-
pacho c1e ,juiz e ....

! de ]2, '-lue fica archi-
vado. ]3 de jullio qe
1890' a oflicial. F.

N.3
RegIstrado no ltno

de tr-anscripçõ s de iro
moveis, n. 5, pago ]3.
a oflicial, F.



l~ r H I Numero de ordem-
"

Data

-
Nome.

,
domicilio e profissão.,

I do credor

--
I

\
NOll1e,

rlomicilio e profissão.
do cle\"edor

-
I

Titulo.
(lata e tabellião

que o fez
\

I
Valor ou estimação

do credito

O IV
"V>- 7J o
~p..

(1)(1)
Epoca do vencimento: EH o;,S

(") \Di'>

E U\, ...... I, o

toe
~

~
Q

.......
7:
(f)
O::o
~
-o
;J>.
O
trJ
(f)
'1:l

~.......
;J>
t""'

is:
o
~

~
o

~o

UI
~
0'\
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SCRIPçAO ESPECIAL

Q3
!fi :.- o
o o

'""'p o Q)
'1:l P aJ !fi

~ .§ Iro
'-'" ;3 :> Q)

~
cá ::: o Característicos 10
t:l vo

.~
cC:r:i '1:l ·2 (l) ..c!fi

Õ do immovel '-'I!l cá

~
Q)

!fi N ç; o

I
;.-

o Q) Q)

'""' -o <:
'""' rc ~
2, ;:l

Q) o
'""'ÇJ:. I I-

I . Aqtú se escrevem to-
dos os característícos
do immovel conforme
o extracto O" titulo.

I
I --
I

Aqui se descrevem
os caracteristicos do

I immovel conforme o

I extracto ou titulo.

I !
I

I

I
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Modelo do livro

I - CRIpçÁO DAS HYPOTHEC S LEGAES

o o

I
o (1)

E Iro Iro 'ro ~

(1) '" '" o 0- ro
~ '" '" '. .'" ro :3<.C • <.e-

80... .9 Õ . e.g ~N ~o :.o:;:: .-;
(1)-;- ó(1)~ 0...0

(1) 2 ~ c..~
(1) o. (1)

E~o
","o Iro ro

~ E(1)!íí (1)(1)ro "'"'Q):-. .... N'"
o r:1 °ou °o~ ~Q)~ ;:::1U ro ~

.... Z:=o Z~ 00 ~o
(1)

T;~ 'u o roU' o.
§ -;;; ....~ '"'§ .§~ o (1)

Z "O ~
....

o o I ro
~ ~ >- ~

I I Formal de Re osi-
partilha. ção devi-

Escl'Ívão F. dapeloco-
herdeiro

- --
2 Cartr de sen- Estelli-

tença. onato.
Escrivão F.

-
3 Sentença de Dote.

especialisalfo.
Escrivão .

- ---

I4

- -- - ---

5

I

- --
6

- --- ----
7

I I
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auxiliar n. 2

I SCRIPÇÃO DAS HYPOTHECAS LEGAES

tll 6'U ocd ~ o .... l/l
'U

•Cll ~"ii
o ...... 6;::1 .S Utll

",ii '-"';J" ~:> 'Cllo cd_O l/l0 '-'"
~<I! 'U ...... St:lr' °5 S ~«l"" «ltll . ê
q§ .- ;> SOl õ.§ '"N o roo.,-t

"c.. tll O;:lo ~o <l/l ;:l tll .... 'Utll bD q;:l <I!'d.... tll

I u
«l .... o
'U Ç;r;

Data da Descrevem-se os ca-
sentença da racteristicos conforme

constar do exl.racto oupartilha. do talão.
, O oflicial F.

-----
J

Data da
;~ Descrevem-se os ca-sentença racteristicos.condemna- O oflicial F.toria.

Data do
casamento.

.

f

I
---
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Modelo do

'IRA -SCRIPçAO DOS IMMOVEIS

S
!!l

"O....
o
o

"O
o
~
S
::l

Z

o --<
.Cll ill

~Cll>

ê-O
• >:: B

::l S
00'-
R o8 "O

.S
::::CJ
u-..... ~
~- ....0·-

"O::l
illCJ'

rt:l
!!lO;

Eo
0"0
Z

Aqui se escrevem
toclasas confl-ontações
e caracteristicos cio
immovel conforiu õ
extracto ou o titulo.

I O oflicial :. • I
- -- ---1---1-------1-----1----.

2 Ag ui se escrevem
as confrontações e ca
racteristicos.

O oflicial F.
,

- -----:----\----------'-----1-----1

I
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TRANSCRIP :ÃO DOS IMMOVEI

ó IE ~ o o
ti I

1J)~
0..-l o N

Q)~.s t-c lCll .E bÊ'''; i&;:
0- Averbaçõesª 'O 'V o -~ , •..; ç:j

"'o '00
:-< oj.D o ;>Ou gu

• S~ :::
er o Uo... 'O ''0o

~ ,

. CompLl e Escriptu- Aqui se es-
venda ra publiéa.. crevem as

condições
Tabellião. do Gontra-

F. cto .

..

Doação Escriptu- Aqui se es-
ra publica. crevem as

Tabellião.
condições

do Gontra-
F. cto.

I -

o

I -
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Livro auxiliar do n. 3.

N.I

EXTRACTO SOB T•••• A PAG. DO L. 30
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N.2

EXTRACTO SOB N ..... A PAG. DO L. 30
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TRANSCRIPçAo DOS ONUS REAES

Modelo do

e
Q)

"ü
l-,
o Denominação ?'ome e Nome<.l Fn;g'uezia
~ Dàla do

ou rua domicilio do domicilio do
o immovel'

e numero do devedor cr dor
~ immovel,...

I
:3
Z

J

2 I
II

I

I I I II

I

I-

I,
-

I

I
I r

I
I
I
l

, I
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TRANSCRIPçAo DOS O JUS REAES 1890

Onus

Servidão.

O official F.

Habitação

O oflicial F.

Titulo do onus

Justificação.i ulgada por
sentença

Escrivão F.

Escriplura publica

Tabellião F.

I

Averbações
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"Modelo do

TRANSCRIPÇ O DO

a I,
.P
o
(l) lreguezia Denominação Objecto"Cl Datao do do do... immovel immovel penhor ag-ricola
Ql

~
Z

1 Descrevem-se aqui os
objectos dados em pe-
nhor agricola.

O oflicial,

F.

2

Descrevem "e os obje-
ctos.

O oflicial,
F.

I



livro .n. 5· I.

PENHOR AGRICOLA

- 607-

-

Nome orne Valor
dae domicilio domicilio t":vida edo do Titulo Averbação

credor devedor juros
estipulados

Escriptura
publica.

Tabellião,

F.
Data tal.

Escrieura
pub ica

Tabellião

F.

I Data tal.

.

I

I
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Modelo do livro

FREGUEZ1A DO ENGE THO-1\O"O

;:::
o "., I Is o
::l ",Cli

C) oC;; o C1l g~'"d
):\S """ ~~ .9'"'o ~e 6;::: '"' al<'1al

Cl) .S~ §v "'" 'u I'"d Cli. . ::lN AJUlOtaçõespCli :;. .~ I
o §~O)g

Cli
P. :-'00.... o ~ç;Cl)

<i3S~;::§
....

0)", I

~.§ >::.::: p..
~o

Z o '"' Io '"d >
'"d ......

J I ~~vro n. 2.
I . 4 pago 6.

Auxiliar do
n.2.

,1';-f. 7 pago 6.
Livro 1). 3.
N. 6 pa~. lO

Auxiliar do
n.3.

lN. 7 pa,g. II
.

-- .
2 LivTO 11. 4,

N. 7 pago J2

. I.
I
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TI. 6 - Indicad or real

FREGUEZIA DO ENGENHO-NOVO.

s ;::l o V'l

v o I'l rJlV

'" 0'-' o c1l
~ "".:.... 1c1l ~ ....~ .go

~es ....
c1l""2 .... "v ·§v;::lV u ,

'" v
~ Annotações;> R;> 'e vcno oovo o. .... '".... RS e o ~rJlv V c1lS P:;S VoR§e·... p:: ....;::l o ;>

Z o ;.:l

'"
"d

3 Custodio I~ivro n. 5.1
Guimarães . g. pago l:'l
O ofEcial.
F. .

--- -

4 Manoel Livro n. 2, Vide indicação n. 5.
Gonçalves N.30,pag. 16 de julho de 18go.
de Oliveira. 25. O ofEcial, F.
O ofEcial, (N.B.- E' este o caso do altoF. 203 elo D. 370 de 18go.

I
5 Manoel Livro n. 2, IVide indicação n. 4.

Gonçalves N.30, pago 16 ele julho ele 18go.
de Oliveira. 25. O ofEcial, F ....
O official, (N. B.- li' este o caso de art.F. 203 do D. 370 ele 18go.

-

I,
I

I I
3g
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LETTRA - A

Modelo do livro n. 7

:::

I I
ã)

'"d
H 1o

RcIerenciaQ) , Domicilio
~ Pessoas Profi& ão aos outros AIUlotflçõeso po!" teImos livrosH
Q)

S
;:l
Z -

I Capital Fe- Liv.n.3. I
cleral. N.40, pag.30
O official,

F.

Liv. n. 2. I2 Iguassú.
O oftícial, N· 42,pag.50

F.

--- --
3 Itaboraby. Liv. n. 5.

,.
I O official, N.23,pag.I7 .

F.

--- f II
4 I

I--- ~l

5 .
I I

-61
I

---

,\

~

Ii

I
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Indicador pessoal

- 6u -

LETTRA - A

~

It;
"Ü

"'o ReferencialU
"Ü Pessoas Domi ilio Profls~ào aos outros Annotações
8 lh-ros
<:J

I
....
::l

Z
I

9 apitaI Fe- Liv.n·4·
deral. N 017, pag.:w
O oflicial,

F.
---- -----

lO Capital Fc- Liv. n. 6.
deral. )I.20,pag.18

1

O ofIi.cial,
F.

II jIguassú. Amdliar do
O ofIi.cial, D.2.

I F. I N.19. pag.30

---

I
I

•
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(Relação dos immoveis hypothecados ou gravados de onus reaes que passárão a pertencer a circumscripção di
versa daquella em que forão inscriptos ou transcriptos os titulos.

I890 FREGUEZIAd . I890

Denominação ,
doimmovel

rural ali rua e Proprietario Hypotheca ou 011\1S real. Annotações
numero

do immovel.

Hypotheca inscripta 110 L. n. 2 da Apresentou certidão do cancellamento da
comarca ou clistricto tal, sob n ... hypotheca. a qual fica por mim archivada,
pag.... 30 de outubro de 18go. a official,

I. F.

-- 1°

PenhOl" agricola transcripto no li· Fez novação do contracto que fica regis-
vro n ..... da comarca ou districto trado nesta comarca (ou districto), a que

,. tal sob n ...... pag.... ora pertence o immovel, no dia 5 sob n ... ,
a pag....... 26 de novembro de 18go.

a official. F.
--

Habitação transcript no livro
n...... da comarca ou districto tal
sob n ....... pag..... .

0'1
H
l-:l



TITULO IV.

Do registro Torrens.

CAPITULO r.

Do registro. Sua índole, c.omprehensão e fórma.

Art. 1. - T0do o immovel, susceptível de hypotheca ou
onus real, póde ser inscripto sob o regimen do decreto n.
451 B de 3r' de Maio de r890.

D. 451 B de 18go, art. 1. - D. 955 A de 1890, art. r.

Art. 2. - As terras publicas alienadas depois da publi
cação do decreto n.· 955 A de 5 de Novembro de 1890,
serão sempre sl1bm.ettidas ao seu regimen, pena de nulli
dade da alienação, sendo o preço restituido pelo governo
alienante, com deducção de 25 %'

§ Unico. Os terrenos e predios da Capital Federal fica
rão obrigatoriamente sujeitos a esse regimen quanjo o
Con&resso Nacional o determinar.

D. 451 B de 1890, art. r. - D. 955 A de 1890, art. 2. - A. F. 20
de 20 mar. 1891. - A. J. 35 de 8 ab. 1891. - Cam. deputo 1892,'
Parecer n. 79 de 1 set. ar provado em 27 s·et. - J. S. T. F.
1895, n. 131, pg. 166.

Art. 3. - O immovel, registrado sob esse regimen, fica
rá para sempre a elle sujeito.

D. 955 A éit. «l'L ~,.

Art. 4. - O registro comprehende
a) a transcripção dos titulos de transmissão e institu

ição de onus reaes;
b) a inscripção de hypothecas.
§ r. A transcripção e inscripção devem fazer-se na cir

.::umscripção judiciaria, onde fore;n ~ituados os bens.
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§ 2. As despezas da transcripção incumbem ao adqui~

rente, as da inscripção a.o devedor.
D. 955 A cito art. 5.

ArL 5. - Todo o acto do official do registro por elle
assignado ou por seu ajudante será recebido como pro
va irrefragavel, salvo o disposto no capitulo IX.

D. 451 B cito art. 3. - D. 955 A cito art. 6.

Art. 6. - Desde a inauguração do registro, realisão-se
toclos os effeitos resultantes do registro dos titulas.

Cnico. O auto de inauguração escrever-se-ha no livro
Protocollo - na pagina immediatamente á do termo de aber
tura.

D. 955 A arts. 9 elO.

Art. 7. - O registro geral do decreto n. 169 A de 19
de Janeiro de 1890 e do decreto n. 370 de 2 de Maio
de 1890 continua a funccionar.

D. 955 A cito al't. 13.

CAPITULO II.

Dos livros.

Apt. 8. - Os livros do registro são:
l. o da matriz;
2. o protocollo ;
3. o indicador real;
4. o indicadc.r pessoal.
Art. 9. - O livro n. I (o da matriz) é um livro ele ta

lão, no qual será lançada a matricula dos immoveis com
todas as clausulas contidas nos actos.

O modelo é o do annexo n. I.

Art. 10. - O livro n. 2 (protocollo) que é a chave elo
registro, servirá para o apontamento de todos os titulos
apresentaclos diariamente.

O m'1c1elo é o do annexo n. 2.

Art. 11. - O livr:o n. 3 (indicador real) é o repertori o
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de todos os immoveis, que directa ou indirectamente figu
rão no registro.

O modelo é o do annexo n. 3.
Art. 12. - O livro n. 4 (indicador pessoal) será divi

dido alphabeticamente; e nelle, sob a l(:ttra respectiva; se
inscre\rerá por extenso o nome de todas as pessoas; que,
activa ou passivamente, individual ou collectivamente, h
gurarem nos livros do registro.

O modelo é o do annexo n. 4.
Art. 13. - A transcripção dos titulas de transmissao dos

immoveis, susceptlveis de hypotheca, a instituiçào dos 01l1tS

reaes e a inscripção das hypothecas, que o registro compre
hende, serão feitas nos mesmos livr s do registro geral,
àdditando se, na columna' das annotações, o seguinte:

Systema Torrens (Decreto 11. 451 B de 31 de Maio de
1890 e regulamento n. 955 A de 5 de Novembro de 1890).

Art. 14. - As declarações, já existentes, por occasião
da matricula, no registro geral, serão levadas para o li\'ro
matriz, lançando· se as que sobrevierem, primeiro -110S li
vros do registro geral depois no da matriz.

D. 955 de 1890, art. 14 a 20.

C PITULO III.

Da execução e direcção.

Art. 15. - Quando tornar-se obrigatorio o registro, para
0S predios da Capital Federal, nos termos do art. 2, a
execução dos actos será confiada ao official do registro 'geral
das hypothecas sob a direcção d juiz, a quem este serviço
se achar submettido, ou a unla sociedade em commandita
ou anonyma, autorisada pelo ministro da fazenda, e cujo
director-secretario go~ará de fé pu1Jlica para todos os actos
do decreto n. 451 B de 31 de maio de 1890 que lhe incum
birão, sob a fiscalisação do juiz, respondendo a sociedade
pelas faltas e irregularidades desse director-secretario.

D. 955 A de 1890. - D. 1555 A de lu dez. 1890. - D. 1.32 B de
3u dez. I !JU.
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Art. 16. - Os ofllciaes do registro sfio, por sua natureza,
privativos, unicos e indivisiveIs, ~ ficão exclusivamente su
bordinados ao poder judiciario.

D. 955 A cito art. 23.

Art. 17. - Incumbe ao official do registro:
1. exigir do proprietario, ou de quem, tendo mandato ou

qualidade, se apresente a requerer por elle, os titulas de
dominio;

2. intimar, por ordem do juiz, aos proprietarios ou inte
ressados, a fazerem declarações. ou produzirem os titulas,
concernentes aos immoveis, que se trate de admittir ao be
neficio deste regimen, negando-se, caso os intimados se
recusem, a proseguir dos termos do registro ;

3. corrigir ou supprir, em observancia de despacho do
juiz, os erros e omissões do registro, comtanto que a recti
ficação não altere actos anteriormente registrados;

4. suspender o registro dos immoveis, que se mostre
pertencerem á fazenda publica ou a incapazes.

D. 955 A cito art. 25.

Art. 18. - O requerimento para registro será dirigido ao
juiz pelo proprietario, ou por. quem tenha mandato, ou qua
lidade para o representar.'

§ 1. Em caso de condominio, só se procederá ao registro
a requerimento de todos os condominos.

§ _. O immovel, sujeito á hypotheca, ou ,01I1/.S real, não
será admittido a regi;;trc sem consentimento expresso do
credor hypothecario, ou da pessoa em favor de quem se
houver instituido o 01/1tS .

. § 3. O requerimento virá instruido com os titulas de pro
priedade e quaesquer actos, que a modifiquem ou limitem.
um memorial indicativo de todos os seus encargos, no qual
se designarão os nomes e residencias dos interessados, occu
pantes e confrontantes, e, sendo rural o immovel, a planta
delle, nos termos dos arts. 22 e 23.

§ 4. Só se admittem ao registro os titulas seguintes
a) os .instrumentos publicas;
b) os escriptos particulares, assignados pelas partes, que

Jaelles figurão, reconhecidos pelos otticiaes do registro e sel
lados com o sello, que lhes compete;

c) os acto~ authenticos de paizes estrangeiros, legalisados
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pelos consules brazileiros e traduzidos competeut,emente na
lingua nacional.

D. gSS A cito arls. :c. <l .;D.

Art. 19. - Reccuida et pellção, e estando em termos, sub
mettel-a-ha o official a Jespacho, h:nçal1Jo nella, em caso
contrario, a duvida, que tiver.

§ I. A parte, juntando os titulos, com a duvida do o:fficial,
e impugnando-a, requererá contra eJ1a ao juiz.

§ 2. Sendo julgada a duvida, a parte entregará o requeri
mento e mais papeis, que o acompanharem, ao oflicial, que
procederá segundo o juiz ordenar, si a decisão fór contraria
ao requerente.

D. 955 A cito arts. 30, 31 e 32.

Art. 20. - Quando os documentos, completos e regulares,
mostrare;)l qu~ o immovel pertence ao requerente, e tiveren~
sido observados os arls. "'..7 e 18, mandará o juiz publicar o
requerimento uma vez no Díario Official e tres, pelo menos,
em um dos jornaes da Capital Federal, si o immovel ahi se
achar, ou em algum da séde da circumscripção judiciaria res
pectiva, fixando prazo, não menor de 50 dias nem maior
de quatro mezes, para a matricula, si não houver opposição
a ella.

§ 1. O juiz ordenará, ex-officio, ou mediante petição da
parte, que se notifique o requerÜnento, á custa do petici
onario; ás pessoas nelle indicadas, archivando-se a intimação
no cartorio do oflicial do registro.

§ 2. A certidão da intimação, feita em tempo utiJ, exclu
irá. a respeito dos ueneficiarios âeste regimen e do fundo
de g'arantia, :l acção de reivindicação ou indemnisação por
parte das pessoas intimadas.

D. 955 A cito arts. 33 e 34,

§ 3. A pessoa, que se julgar com direito ao immovel, de
dusirá opposição ante o juiz, no prazo, acima para impedir
a inscrjpção nos term,os deste Titulo.

§ 4- Apresentada a opposição, ficará suspenso o registro,
emquanto o oppoente não fôr julgado carecedor de direito.

§ 5. O juiz não receberá a opposição, si o oppoente se
fundar unicamente na ausencia Je provas legaes da capaci
dade de qualquer dos antepossuidores do immovel.
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§ 6. A opposição elo registro será dedusida segundo a le
gislação processual respectiva.

D. 95.5 A eit. aliso 90 a 97. - C. Rep. art. 34 n. 23.

Art. 21. - A opposição. assignada pt:lo oppoente, ou seu
procurador, declarará os nomes e a residencia do oppoen
te, e descreverá exactamente o immovel, expondo os di
reitos recla;nadQs e os titulas em que se fundarem.

§ r. O oflicial não poderá proseguir na processo de trans
ferencia~ sinão oito dias depois de haver intimado ao op
poente o mandado ou sentença, que julgar improcedente a
opposição.

§ 2. A opposiçào infundada obriga o oppoente a perdas
e danmos, a requerimento do prejudicado.

§ 3. Quando não houver opposição, vencido o prazo do
art. 20 e conclusos os autos, o juiz ordenará o registro.

D. 955 A cito arts. 99 a 102.

§ 4. Nenhuma propriedade, porém, se registrará, sem que
a parte apresente o recibo da respectiva estação de Fazen
da, provando o pagamento prévio da taxa respectiva para
o jlllldo de garalltia. .

Esse recibo será archivado pejo official do registro) com
os demais documentos do processo, para a matricula da
propriedade, e mencionado no respectivo titulo, entregue
ao proprietario.

D. 955 A cil. arts. 10g a III.

CAPITULO IV.

Das plantas e avaliações dos ímmoveis.

Art. 22. - O levantamento das plantas, a que se refere
o art. 18 § 3, operar-se·ha de conf~rn1Ídade com estas dis
posições:

'r. as plantas serão levantadas mediant goniometros, in
dependentemente de bussola;

2. serão orientadas segundo o meridiano verdadeiro do
lugar, determinando-se a declinação magnetica;
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3. além dos pontos de referencia, necessarios para verifi
cações ulteriores, fixar-se·hão marcos especiaes de referen
cia, orientados e ligados a pontos certos e estaveis nas
sédes elas propriedades, mediante os quaes a planta se
possa incorporar depois á carta geral cadastral

4- as plantas conterão:
a) as altitudes relativas de cada estação de instrumento

e a conformação altimetrica ou orographica approximativa
dos terrenos;

b) as construcções existentes, com indicação de seus
fins;

c) os vallos, cercas e divisorios ;
d) as aguas principaes, que banhárem a propriedade,

determinando-se, quanto ser, .possa, os volumes, reduzidos
á maxima secca, em termos de po~er-se calcular-lhes o va
lor mecanico ;

e) a indica ão, met1iante cõres convencionaes, das cultu
ras existentes, dos pastos, campos, mattas, capocirões, con·
strucções e divisas das propriedades;

5. as escalas das plantas poderão variar entre os limites:
, I 1.50aom

1.500 m 500 e 5.000 ' conforme a ex<-ensão das proprieda-

des ruraes.
Nas propriedades de mais de 5 kilometros quadrados se

admittirá a escala de 1:10.000;

6. as plantas trarão em annexo, authenticadas pelo enge
nheiro ou agrimensor, que as assignar, as cadernetas das
operações de campo e um relatorio ou memorial descriptivo
da medição, indicando:

a) os rumos seguidos, a aviventação dos rumos antigos,
cam os resptctivos calculos ;

b) os accidentes encontra los, as cercas. vallos, marcos
antigos, córregos, rios, lagàas, etc. ;

c) a indicação minuciosa dos novos marGos assentados,
das culturas existeptes e sua producção annual ;

d) a composição geologica dos terrenos, as novas cultu
ras, a que possão adaptar-se, e bem assim a qualidade e
extensão dos campos, mattas e capoeirões existentes;

e) as industrias agricolas, pastoris, [abris e extractivas,
exploradas ou s,usceptiveis de exploração;
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f) as vias de communicação existentes e as que conve
nha estabelecer ;

g) as distancias á estação de estradas de ferro, portos
de embarque e mercados mais proximos ;

h) o numero verificavel de trabalhadores, empregados na
lavoura, com indicação, podendo ser, de suas nacionali
dades;

i) o systema adoptado em relação ao serviço agricola e
ao estabelecimento de colaDos (parceria, salario, subdivisão
da propriedade em lotes, empreitadas, etc.) ;

j) a avaliação de todos os moveis e immoveis, discrimi
nando-se os preços de cada Dm ;

1<) a indicação, em summa, de todos os dados uteis ao
conhecimento cabal da propriedade e seu valor;

7. as plantas serão assignadas por engenheiro ou agri
mensor, habilitado' par'a assumir a responsabilidade legal de
taes trabalhos.

Art. 23. - Com a planta, se apresentard.o as notas de
tampo, segundo as quaes Lôr organisada, e o relatorio, ou
memorial descriptivo, exigido ~o art. 18 § 3.

§ L Esse relatorio servirá de base ,á avaliação da pro
priedade, a qual deverá fazer-se por dous arbitros, um
nomeado pelo juiz, outro pelo proprietario. decidindo, em
caso de divergencia, terceiro avaliador designado pelo juiz.
A louvação far-se-ha por meio de requerimento.

§ 2. O juiz prescindirá de avaliadores, quando, não se
oppondo o proprietario, lhe parecer justa e verdadeira a
avaliação do engenheiro ou agrimensor, declarada no relatorio.

§ 3. A avaliação effechlar-se-ha no lugar da situação do
immovel, com assistencia do dono ou seu procurador, desi
gnando-se previamente dia e hora.

§ 4. O juiz, ao orderiar a matricula, homologará a planta
e a avaliação. O valor, assim determinado, mencíonar-se-ha
no registro. ,

§ 5. Sempre que os proprietarios dos ünmoveis requere
rem nova estimação de suas propriedades, o juiz mandará
proceder á ella, na fórma deste artigo, dispensando no·va
planta.

Art. 24. - O proprietario, que tiver plantas regulares já
homologadas, fica desobrigado de nova medição de suas
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terras, mas não do processo do art. 20, e de fazeI-as ava
liar, nos termos do artigo antecedente.

As despezas respectivas tocarão aos donos dos immoveis.

D. 955 A cito arts. 56, 57 e 58.

CAPITULO V.

Da entrega dos titulas e de sua perda.

Apt. 25. - Terá o official um registro, em livro çle talão, de
nominado-matriz-, no qual fará as matriculas, com decla
ração de todas as clausulas dos actos, que gravarem os
immoveis, lavrando assento especial para cada um.

§ r. A matricula effectuar-se-ha por lançamento em dupli
cata, de que ficará um exemplar na matriz, e o outro se
entregará aq requerente, indicando· se nesse lançamento, pela
ordem, respectiva, as hypothecas e outros 01lUS reaes regis
trados que gravarem o immovel.

§ 2. Si o immovel fôr de menor ou incapaz, declarará o
official, na matricula, a idade do menor, ou a causa da inca
pacidade.

APt. 26. - Feita a matricula, o official entregará. o respectivo
titulo ao peticionaria e archivará a petição com os documen
tos.

§ Unico. FalJecendo o requerente, no decurso do processo,
o titulo será entregue a quem de direito.

Apt. 27. - E' licito ao peticionario retirar a petição e seus
documentos, antes de receber o titulo, deixando recibo'.

Apt. 28. - O ofticial, a requerimento do proprietario, con
verterá em um só os titulas referentes á parte de um immo
vel, ou dividirá o titulo concernente ao todo em lantas,
quantas as partes indicadas. assignalando estas com indivi·
duação e clareza.

Ao entregar os novos titulos, annullará o official os anti
gos, declarando nelles, por verba, a causa da annullação.

Apt. 29. - Cada um dos comproprietarios do immovel, que
se inscrever na matriz, receberá titulo separado, com decla
ração do condominio existente.
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D. 955 A cito art. 36 a 40.

Art. 30. - No caso de destruição ou percla do titulo de
matricula o proprietario, annuncianclo-a por 30 dias conse
cuti\ os, nos jornaes de maior tiragem, submetterá ao juiz
cio registro uma declaração, com toclos os esclarecimentos,
que possuir em apoio de sua qualidade e a respeito das
hypothecas e demais encargos, que gravarem o immovel.

§ r. Satisfeitos estes l-equisitos, mandará o juiz entregar
ao proprietario novo titulo, com resalva do primeiro, e re
produzir-lhe o conteudo no livro da matricula, com especifi
cação" das circumstancias em que fôr entregue.

§ 2. Dessa entrega fará o official menção, datada, na ma
triz, declarando as circumstancias.

§ 3. O novo titulo terá o mesmo vedor do primitivo.
D. 955 A cito art. 55.

CAPITULO VI

Dos extractos da matriz.

Art. 31. - O oflicial do registro entregará ao proprietario
do immovel matriculado, que o requerer, um extracto da
matriz, o qual habilitará o dito proprietario a alienar, hypo
thecar ou onerar o immovel, no lugar da situação ou fóra
delle.

§ I. Deste extracto' se lançará nota no li, 1'0 da matricula
e no verso do titulo.

~ 2. Para a transferencia no lugar da situação, depois ele
entregue o extracto, serão apresentad(ls ao ofucial do registro
o escripto de transferencia, o proprio extracto e o titulo.

§ 3. O official registrará a transferencia, annullará o ex
tracto e fará menção de tudo, consignando o dia e a hora
na matriz e no titulo.

§ 4. Si fàr transferida a plena propriedade, annullará o
titulo, entregando ao adquirente outro, onde se mencionem
os encargos e hypothecas, que gravarem o immovelJ a que
o novo titulo se refere, como constarem da matriz e do ex
traeto.
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§ 5. Apresentando-se ao official, para a annullação, um
extracto de registro, elle o annul1ará, depois de lançar na
matriz e no til ulo, de modo que lhes conserve a prioridade,
todos os OJl1tS no dito eÀ1:racto averbados.

A annulla, ão declarar-se-ha na matriz e por verba no
titulo.

Art. 32. - No caso de perda, devidamente provada, nos
termos do art. 30 ou alteração de um extracto de registro,
o official poderá entregar outro a quem de direito.

D. 955 A ciL arts. 112, 11+. 117 c II .

CAPITULO VII.

Registro dos actos na matriz e seus effeitos.

Art. 33. -:- O titulo presumir-se-ha matriculado, logo que
nelle fizer o official do registro indicaçào do volume e da
folha, que na matriz lhes estiverem con agrados.

Art. 34. - Em geral, e salvas as disposições especiaes, são
partes "egitimas para ...requerer a matricula, aquelles que adqui
rem ou transmittem direito mediante os titulos apresentados,
assim como as pessoas, que succedem a esses ou os re
presentão.

Apt. 35. - Considerão-se terceiros, os que nào forem
pz.rtes no contracto ou- seus herdeiros.

Art. 36. - Os officlaes encarregados da matricula não
conhecerão da legalidade dos titulas.

Apt. 37. - Em sendo um titulo apresentado á matricula,
o oflicial tomará, no protocollo, a data da apresentação e o
numero <;le ordem que competir, reprodusindo no titulo a
data e o nnmero assim:

Tumero tal (
P . tIl do Protocolloagllla a r

Apresentado no dia tal, das 6 ás 12, ou elas 12 ás 6.

O o Hi.cial F.

Art. 38. - Quando duas ou maiS pessoas concorrerem ao



mesmo tempo, os titulas apresent.ados terão o mesmo nu
mero de ordem.

§ Unico. O mesmo tempo, quer dizer: de manhã, das 6
ás [2 horas, e, de tarde, das 12 horas ás 6.

Art. 39. - Si a mesma pessoa apresentar mais de um
titulo relativo ao mesmo objecto, o numero de orde~n será
um só, discriminando-se elles um dos outros por lettras
successivas do alphabeto.

Art. 40. - Sempre que o titulo apresentado fôr escripto
particular, BOS casos em que é admissivel, apresentar-se-ha
em duplicata.

Art. 41. - O acto translativo de immovel matriculado, ou
constitutivo de hypotheca, ou GJn1tS -real, presumir-se-ha egual
mente ·registrado, logo que a averbação lelle consignada
attestar a inscripção desse acto naquelle dos livros da ma
triz, onde o immovel se matriculou.

§ 1. A averbação indicará o dia e a hora da apresentação
do acto.

§ 2. A pesso~, designada como beneficiaria em um titulo
assim registrado, presumir-se-ha inscripta, com essa quali
dade na matriz.

Art. 42. -' O acto destinado ao registro apresentar·se-ha
em dous exemplares, dos quaes o official enfregará um ao
beneficiaria, .e archivará o outro.

Art.43. - Cada titulo, assignado pelo official do registro,
fará fé em juizo por seu conteudo e por sua matricula,
constituindo prova de que a pessoa, nelle nomeada, está
realmente investida nos direitos, que esse documento espe
cificar.

D. 955 A cito arts. 41 a 52.

Art.=44. - Si se tratar de alienação de todo o immovel.
ou parte delle, juntará o alienante seu titulo. O official do

. registro annullal-o-ha, no todo, ou em parte \conforme a
hypothes), declarando, por averbação no livro competente,
as circumstancias da transferencia da propriedade.

§ 1. O novo titulo referir-se· ha ao anterior e ao escripto
de transmissão.

§ 2. Ú official archivará- ó titulo, annullado no todo ou
em parte, entregando outro ao proprietario da porção não
vendida.
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§ 3. No càso de alienação parcial, o official do registm
abrirá para a porção do immovel alienado nova partida n;;l.
matriz, destinando-lhe nella {olha especial com o mappa
modificado, e entregando ao adquirente novo titulo, repro
ducção da folha respectiva, com o mappa á margem.

D. 955 A ciL art. 64,

Art. 45. - Para os actos de alienação da propriedade,
ou constituição de onus reaes, assim como para a petição
de matricula e outros casos, haverá, no officio do regis1:ro,
fórmulas impressas, contendo as clausulas usuaes nesses cor.
tractos.

§ r. O proprietario, que quizer alhear. ou nbrigar a sua
propriedade, preencherá nessas fórmulas os claros, consi
gnando os nOules das partes, o valor da transacção, o juro,
os termos de pagamento e as mais condições não impres
sas, assignando com as duas testemunhas.

§ 2. Essas fórmulas não são obrigatorias.

D. 955 A. cito art. 71.

Al't 46. - Si dous actos celebrados pelo mesmo propri
etario, alienando ou onerando o mesmo immovel, forem apre
sentados simultaneamente ao registro, será registrado aquelle,
em apoio do qual produzir o postulante o titulo prescripto
no art. 44.
~âu se produzindo esse titulo. nenhum dos actos será

l't:gistrado.
D. 955 A cito arl. 3::>§ I e 2.

Art. 47. - Ninguem poderá oppôr ao registro contracto
ou acto não registrado, de data anterior -ao titulo.

D. 955 A dto art. 84-'

Art. 48. - O immovel passará ao proprietario matriculado,
com os eucargos, direitos e servidões constantes das notas
lançadas no livro da matr'icula e nos· titulos respectivos.

§ I. As servidões, a que esta disposição allude, são as
constituidas por acto entre vivos ou disposição de ultima
vontade.

§ 2. As adquiridas por prescripção podem adn:ittir-se ao
re&istro, mediante acto judicial declaratorio.

§ 3. As servidões legaes valerão conforme direito.
D. 955 A cil. ar!. 85,
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'Art:··4.9. - A inscripção de um immovel sob este regimen
não extingue os direitos eventuaes de terceiro, designado
no titulo.

D. 955 A CII. art. .86.

Apt. 50. - As reclamações concernentes a direitos omit
tidos no registro não obrigão o cessionario ou adquil:ente
do imm'o\'el.

D. q55 A ril. ::trt.

CAPITULO VIII.

Da publicidade do registro

Art.· 51. - O registro será publico; passando o official
as certidões sem depende~lcia d requerimento e despacho.

Apt. 52. - Os officiaes do registro são obrigados
r. a passar as Gertidões a quem as pedir.;
2. a mostrar ás partes, sem prejuizo da regularidade do

serviço, os livl;os, dando-lhes os esclarecimentos verbaes, que
pedirem.

Apt. fi3. - As ;certidões serão passadas com brevidade,
não as· podendo o official demorar mais de tres dias.

Art. 54. - Em recebendo requerimento de certidão, o oHi
cial dará immediatamente á parte a nota seguinte:

tertidão requerida por F. no dia tal, me2; tal, anno t~l.
O officiaf F. ou o sub-official F.

D. 955.\ iI. arts. 123 a 126.

CAPITULO IX.

Das Penalidades

Art. 55. - Incorrerá nas penas de estellionato quem ma
liciosamente fizer ou fõr causa de que se faça, na matriz
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averbação, que indevidamente altere titulas seus ou de ou
trem, relativos a immovel matriculado, e bem assim o que,
por igual meio, procurar haver tillllo, extracto, ou outro acto,
dos contemplados neste Titulo ou contribuir para que se lance
nos mesmos actos uma das notas, de que elle trata.

Art. 56. - O oflicial do registro, que por negligencia,
ou má fé. lavrar acto indevido, ou certificar a regularidade
de acto viciado de erro, será punido com a multa de 500S

a I: 000 , afóra as penas do Codigo Penal, ficando obrigado
á indemnisação de perdas e da1l1nos.

Esta multa será imposta, conforme a gravidade da falta,
pelo juiz competente.

Art. 57. -- A falsificação de actos do registro sujeit<1 o
. seu autor ás penas de falsidade.

Art. 58, - São applicavei. as penas de furto ao deten
tor illegal de titulo alheio.

D. 055 _\ cito arts. II9 a 122.

CAPITULO X.

Do fundo de garantia.

Art. 59. - Sobre o immovel, que pela primeira vez se
matricular, assim, como sobre o já matriculado, que pa. sar
á outro dono por successão testamentaria ·ou ab illtestato,
pagar-se-hão as taxas que forem estipuladas .

.' r. Essas taxas serão cobradas sobre o valor da ava
liu-;ão, arbitrada na fôrma do art. 23 ou por unidade metri
ca, quando se tratar de predios urbanos.

~ 2. Em caso de alienação directa pela União, pelos
Estados ou pelas Municipalidades a taxa será calculada se
gundo o custo da acquisição.

§ 3. ·N o de successão ab t'lIt..:slato ou testam::ntaria, cal
cular-se-ha segundo o pr~ço do inventario ou ela partilha
amigavel.

D. 955 A cil. arts. 109 c 5,.

Art. 60. - As sommas assim recebidas e as multas de
que trata o art. 56, formào CO/11 os juro que produzirem um
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j/(1Ido de garalltia. Si o registro ficar a cargo ue uma com
panhia, a esta competirá arrecadar as taxas para cpmpen
sáção dos encargos, á que fica 'obrigada, pelos §§ I a 3 des
te artigo e pelo custeio e serviço da repartição do mesmo
registro.

§ I. Desse fundo pagar-se-hão os creditas, judicialmente
reconhecidos, das pessoas que houverem perdido o dominio,
a garantia hypothecaria ou qualquer direito real pela ad
missão de um immovel, no todo ou em parte, ao regimen
deste Titulo ou pela entrega de titulaI ou outra inscri
pção de acto, que obste a acção contra aquelle, a quem
aproveite o registro.

§ 2. No caso de insufficiencia do fuudo de garautia, pa
gará a indemnisação a Fazenda Federal ou EstadoalJ con-.
forme o caso

§ 3. ão se admittirá indemnisação pelo fundo d e garantia
a tit t:Ilo de prejuizo causado por malversação ou negligen
cia de tutor ou curador.

D. 955 A, art. lIO.

Apt. 61. - O pagamento das taxas para o ftt11do de ga
1'alltia far-se-ha á vista de notas impressas e01 talão espe
cial, assignadas pelo official do registro e rubricadas pelo
juiz, designando a propriedade e o nome de seu dono,
M' niL )io e Estado, onde fôr situada, o valor por que' se
ha de registrar, o nome de quem a registra, e paga a ta
xa, especificada a importancia desta.

R Unico. Os officiaes do regi.stro remetterão mensalmen
te,' á Repartição fiscal competente um balancete das sommas
arrecadadas, com as notas, que, em virtude deste -rtigú
passarem, e menção das repartições de fazenda, por (\T}(·e.
essas quantias se receberão.

D. 955 A cito art. II I e § 5.

CAPIT U LO XI.

Disposições geraes.

Apt. 62. - enhuma sentença ou mandado de execução
terá effeito contra immovel matriculado, emquanto não se



averbar no livro da matricula, e mencionar a averbação na
propria sentença, ou no mandado.

Executada a sentença ou cumprido o mandado, o official
o declarará no livro da matricula e no titulo, fazendo esta
menção prova da execuçào consummada.

D. 955 A cito art. 53.

Art. 63. - E' licito nomear procurador com poderes de
alienar, hypothecar e praticar todos os actos.

§ Unico. A nota do registro, lançada no verso da pro
curação, dará fé da realidade dos poderes do mandataria,
comtanto que se deposite em poder do official do registro
outra via, igual, do mesmo punho.

D. 955 A cito art. 103.

Art. 64. - Si as firm~s das partes não forem reconhecidas
por tabellião, e houver motivo para se' lhes duvidar da au
thenticidade, o juiz verifical-a-ha, interrogando o signatario,
e procedendo ás diligencias convenientes.

D. 955 A cito art. 127.

Art. 65. - A exhibição judicial do titulo, ou outro acto
do registro, constitue obstaculo absoluto á qualquer litigio
contra o declarado em taes documentos e a pessoa nelles
designada.

§ 1. Todavia, nos casos do art. 57, depois de julgados cri
minalmente, e no de exhibir o autor titulo anterior, devida
mente inscripto no registro, caberá a acção competente,
para se restabelecer à direito violado.

§ 2. Julgada procedente a acçào, mandará o juiz annulJar
os titulos, ou outros actos, indevidamente registrados, e
s11ustituil-os por novos, averbados na matriz, em. nome de
quem de direito.

§ 3. O individuo inscripto na matricula, sendo réo na ac
ção, considerar-se-ha detentor do immovel.

§ 4. Nas questões, que versarem sobre immovel registrado
por sociedade anonyma, contra esta correrá a acção, sendo
responsavel pelo valor do mesmo immov~l, indemnisações e
custas, a que for condemnada.

§ 5. Em todas as acções de indemnisação referentes a
immoveis, cujo registro esteja a cargo da sociedade, figu-,'
rará esta como parte.



- 630

D. 9.55 A cito art. I ~8 f':;:; I a 6.

Art. 66. - Salvo o di~posto no ar ligo antecedente, o 111

clividuo privado de um immovel, ou direito real, por erro
ou omissão na matricula, ou fraude de terceiro, pód~ acci
onar por indemnisação a pessoa. que do erro ou fraude se
houver aproveitado.

!:i L Prescreverá esta acção em cinco annos, a contar da
perda lia posse, e, para s incapazes, do dia em que ces 'ar
a incapaciJade.

§ :2. O adquirente e o credor hypothecario de boa fé não
podem ser perturbados na posse, ainda quando o titulo do
alienante haja sido matriculado fraudulentamente, ou tenha
occorrido erro na delimitação.

D. 955 A cit. art. 129.

Art. 67. - Em ca,so de morte, ausencia ou fallencia da
quelle contra quem caiba a acção, poderá esta correr con
tra o oflicial do registro, no intuito de obter o lesado a in·
demnisaçào pelo Jll1ldo de ga?'alltia.

§ I. Sendo condemnado o oflicial do registro, ou insol
vente a pessoa, que se locupletou com a fraude ou erro, á
vista da sentença e precatoria do juiz, será paga a impor.
tancia da indemnisaçào e das custas pelo fundo de ga1·antia.

§ 2. O fundo de garantia haverá do devedor, si apparecer,
as sommas, que por elle se houverem pago.

D_ 955 A cito art. 130.

Art. 68. - A acção de indemnisação, fundada em erro ou
omissão do official do registro ou seus empregados, será
intentada nominalmente contra o mesmo official.

§ L Si o autor vencer, o juiz, a requerimento elelle, ,nal'
dará o official do registro communicar á reparti ãc;> ele íu.
zenda a impúrtancia da condemnaçào, principal e custas.

§ 2. A repartição de fazenda respectiva, á vista da carta
de sentença e do cumpra-se, pagará ao autor, ou aos seus
representantes, a somma da indemnisação, carregando-a ao
/11 lido de garantia.

D. 955 A cito àrt. 131.

Art. 69. - Si alguem dolosamente obtiver ou retiver ti
tulo ou outro acto, r ferente a immovel matriculado, o juiz
o mandará citar, para comparecer iI sua presença, e condu-
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zir debaixo de vara, 51 nào acudir á citação, salvo legitimo
impedimento.

~ L Comparecendo ,) citado ante o juiz, será interrogado,
c intimado, para entregar Q titulo ou 0S actos, que indevi
damente detiver.

§ 2. RecusailClo-se o intimado, o juiz mandará entregar a
quem pertença novo' titulo ou o outro acto, que lhe couber,
como nas hypotheses de perda ou destruição, lançando o
official no registro a nota dessa entrega e das circumstan
cias, que a acompanhárào.

§ 3. 1 ão comparecendo o citado, u juiz, após inquerito,
procederá contra elle, coma se comparecido houvesse e
recusado entregar o titulo .

.' 4. Nestes casos poderá o juiz condemnar nas custas
os implicados no processo.

D. 955 A it. arts. 132 a 135.

Art. 70. - Os ofticiaes do registro perceberão as custas se
gundo os respectivos regimentos.

D. 955 A ciL art. 136.

MODELOS



I
Numero de ordem

.-
, Data,

, ,
, Freguezia do

,- imunovel

, r

Denominação ou I

rua
do immovel

,

Confrontações
.- e característicos

,I . do immovel .

.
,

-. .- . Nome
. , e domicilio do

-- adquirente
--,-o --- -- ·~L ..-.--

, Nome

Ie domicilio do
r

transmittente

=Dl
~.....
"I:...
Dl
Qo
~
IIJ

, ...
=e
~
<4!
t'D...
IIJ

~
CI
p..
CI>CI.

p..
:>

Q'I
t;.)
N



t"'4_0
.<l
~
O

c - II Titulo II 1=1

..-
~ II-------

l

Forma.do titulooll 103Tabellião que ..
o fez ~

=fi)
Valor

II
l')

dó contracto ......
'=

Condições

t
'/')
~l 0'1

elo contracto <: L.J

=- ~

Onus
<:
fi)...aa

Titulo
II

<:
elos onus <ll

~...
fi)

:I
v" • , (, •

(

Averbações



- 63+-

Protocollo. .

Modelo do

/



.x::

~

-_._-- II

Numero df' ordem

Mcz

Dia

IIora _ -I
J\ome

do apresentante

- Quantidade d:-I
_titl~ J

Annotações

-="'I=..=~
~-O.

t'"':;-
o-;
o

='

lo':>

0,
lJ,)
UI



,~

.. .~ ~

.~.
Numero de ordem'

I
- I

" Rua e numero do
- immovel

I,

" , Ir .
Proprietario Il, "

..
Refel-encias

aos livros numeros

,.

"
I

"

.'

~ I, I
O Ip;-

" "Clo,
(1)
(Jl

'.
> , , .

I

~
is:
O

"I
s:>-

~
CD.....

~
O

;: s:>-
I' O

~

Q)

... t"'"
UJ

III .... Q)

<l

r
....,
o

t::l

~



,

Numero de ordem!"

,

.. -

, Rua e numero elo
immovel.

" ,

Proprietario

,

~ -
. Referencias

aos livros numero

,

. ADnotações

.
0'\

.
"
. ,

I

~
"\ >-4
~ =
~ ~....
=

o
~

p) (J)
~

N o u.l... ""':I '-J
~

""':I
Q, CI>

p)-
~



--------------------

---
NUlllero ele ol-deml

---- -

Pessoas

-- ._-

Domicilias por
Termos

:1
iS:
o

Profissào II
I:W
a>-~
o

~ I:W.. o.. Ol

Referencia aos I "I l:'"' \.J.)

~
_. 00

ou tros livros ~

~
'":Io----11-- --,
=

Annotações II ~

I.
II



- 639-

Indicador pessoal

Lettra A



TITULO V.

Da inscripção' de emprestimos em obrigações

ao portador.

Art. 1. - No registro geral das hypothecas haverá um li~ro
especial destin,ado á inscripção dos emprestimos em obriga
ções ao portador, contrahidos pelas sociedades anonymas.

§ I. Cada inscripção conterá, além das averbações neces
sarias, o seguinte:

I). o nome, o objecto e a séde da sociedade;
2). a data da publicação, na folha oflicial, de seus estatu

tos, bem como das a\terações, por que tiverem pal'sado;
3). a data ela publicação otficial da acta da assembléa geral

que resolveu a emissão e lhe fixou as condições. precisan
do-se os jornaes em que essa publicação se fez;

4)' o importe dos emprestimos anteriormente emittidos
pela sociedade ;

5). o numero e o valor nominal das obrigações emitti
das, com o juro correspondente a cada uma, assim como a
epocha e as condições da amortisação ou do resgate e do
pagamento dos juros.

§ 2. A pri9ridade entre as series de obrigações emitt. las
por uma companhia se firma :- ~la. ordem da inscripção.

§ 3. A inscripção é essencial para ~ preferellcia contra
terceiros.

L. 177 A de 1893, art. 4,

Art. 2. O livro de inscripções se regulará pelo moJelQ
annexo.

Art. 3. O oflicial do registro na Capital Federal per-
ceberá os salarios fixados na secção III da tabella III do
capitulo I do decreto n. 3363 de 5 de Agosto de 1899.
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TITULO VI.

Do registro das patentr s de invenção.

Art. 1. - Na Secretaria de Estado dos egocios da In
dustria, Viação e Obras Publicas serão conservados em
ordem, sob o numero das patentes e das certjdões de me
lhoramentos, as petições e documentos referentes a cada
privilegio. Esses numeras serão tambem inscriptos nos in
volucros .competentes ahi depositados.

D. 8820 de I 82, ali. 75.

Art. 2. - Haverá na mesma Secretaria de Estado, abertos,
numerados, rubricados em cadél pagina e encerrados pelo
funccionario, 'a quem pelo respectivo regulamento competir
este s~rviço, com titulob e numeração. exterior dos volumes
de cada serie, os seguintes livros:

r. de termos de apresentação e deposito dos involucros
a que se' referem os arts. 22 e 25 de decreto n. 8820 de
30 de Dezembro de 1882;

II. de prenotação das petições (art. 28 do cito dec.);
III. de termos de abertura dos involucros (art. 4I d .....

cit dec.) ;
IV. do registro das patentes de invenção;
V. do registro das. patentes de confirmação de privilegias

estrangeiros ;
VI. do registro das patentes de melhoramento em inven

ção alheia;
VII. do registro das certidões de melhoramento na propria

invenção;
VIII. do registro dos titulas de garantia provisoria ;
IX. do registro geral com
X. um indicador dos nomes,
XI. um indicador das materias,



XII. um indicador dos privilegios extinctos.
(Os livros I a Vln serão escripturados de modo que fiquem

margens suflicientes para as a.verbações e annotações).

D. 8820 de J 82, aI-to 75. - D. 5+7 de 17 selo 1891, arl. 8.

Art. 3. - No registro geral serão inscriptos os privile
gios que se forem concedendo, conforme a lei n. 3129
de 14 de Outubro de r882, com o numerô de ordem, a data, o
nome e a residencia do concessionario e do procurador, si
tiver, o objecto, o prazo de duração, os estabelecimentos
industriaes ou fabricas e depositos, os documentos do effe
ctivo exercicio, as annuidades pagas, as transferencias, cessões
e seus titulos, a data destes, o nome do concessionario e
do procurador, a extincção do privilegio e suas causas, re
ferencias e observações.

D. 8820 de 18 2 art. 76.

Art. 4. - Concedido o privilegio, será immediatamente
inscripto no registro geral sob o numero competente, e,
certificado o registro nas patentes ou certidões de mclho
ramentb, se procederá ao registro especial, sendo os ori
ginaes entregues aos concessionarios com a maxima brevidade.

D. 8820 cito art. 77.

§ Uníco. Embora matriculadas no registro geral, as pa
tentes não poderão ser inscriptas no registro especial nem
entregues aos interessados, emquanto este não tiverem preen
chido as formalidades legaes.

A. A. 67 de IS ab. I81l4'

APt. 5. - Apresentadas as escrípturas ou actos autbeo
ticos da transferencia Ou cessão, serão inscriptos no. re
gistro, e certificado O· registro nas patentes ou certidões
de melhoramento, serão estas restituidas ao apresentante,
ficando archivados os documentos.

§ U nico·. Si não forem apresentadas as patentes ou certi
dões de melhoramento por ser a transferencia ou ces ão
parcial, limitada ou condicional, se dará ao concessionario
uma certidão segundo esta fórmula:

O privilegio de invenção concedido a F. para (il/dique-
se o objecto da illl;enção) e registrado nesta Secretaria de
Estado sob o n. foi transferido a F. (1Iome, llaciollaN-



dade, profissão e residencia) por (declare-se o titulo e data deste)
com a condição (indique-se a parte do privilegio transferido ou.
o texto das clausulas restrictivas sob as qltaes se fez a trans
ferencia) e a pedido do sobredito F. certifico que este
acto de- transferencia (ou cessão) foi devidamente registrado
hoje no registro geral, livro n. á folha

Secretaria de Estado dos N egocios da Industria, Viação
e Obras Pubicas, e~ de 4 (Assignatztra do
director sobre estampilhas).

D. 8820 cito art. 78 e formula E.

Art. 6. - Os documentos relativós á suspensão, limitação
ou extincção de um privilegio podem ser apresentados por
qualquer interessado, e, estando em fórilla legal, serão in
sériptos no registro geral, dando-se certidão ao apresentante,
si quizer, e ficando archivados os documentos.

D. 8820 cito art. 79.

Art. 7. - Si, feita uma inscripção no registro geral, ap
parecerem documentos que importem uma duplicata do acto
registrado, se mencionará a occorrencia na columna das
observaçoes, e certificado b registro já feito na duplicata,
será esta restitlúda ao portador.

Menções analogas se farão na dita colurnna quanto a in
cidentes. que não digão respeito ás epigraphes das outras.

D. 8820 cito art. 80.

Art. 8. - Na columna elas referenr;ias se inelicárão os lu
gares elo mesmo registro, do especial ou de qualquer livro
onele se achem actos connexos com o da referenr:ia, CI'tnO

sejão os privilf''jios principaes, e vice-vel'sa.

D. 8820 cito act. 8r.

Art. 9. - As inscripções de melhoramento com os PrIVI

legios do registro geral fazem prova dos actos repectivos;
a falta elaquellas estabelece a presumpção de que estes não
se derão.

D. 8820 cito art. 82.

Art. 10. - Provando-se que são falsos o do-cumentos
apresentados e inscriptos, será o registro cancellado, lile
diante decisão do governo, firmada em prova legal da falsi
dade.



I

Os autores da falsidade ficarão sujeitos ás acções CrIl11l·

naes ou civeis, que no caso couberem, conforme a legislação
commum.

D. 8820 cito art. 83.

Art. 11. - Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecirnentos
sobre os registros na Secretaria de Estado, e sobre os ob
jectos depositados, dando·se-lhe, á propria custa, as certi
dõe.s e copia que requerer.

D. 8820 cil. art. 8+.

Art. 12. - Até o dia 31 de Janeiro de cada anno será
organisada, pelo registro geral, uma lista dos privilegias
concedidos durante o ann,o antecedente, com as modificações
occorridas quanto á propriedade da·s invenções, e ao exer
cicio rIas industrias respectivas. Esta lista será publicada
no Diai'io Ofl1ciat e reprodusida em cada Estado no jornal
que publicar o .expediente dos governos estadoaes.

Lista idep.tica será annexada ao relataria annual do mllllS
terio da Industria, Viação e Obras Publicas ao presidente
da Republica.

D. 820 cit. ali, 8S. - C. Rep. art. Sr.

Art. 13. - Ficão ârchi-vados no Archivo Publico os rela
torios, amostras, plantas, desenhos e modelos dos processos
de patentes anteriores a 17 de Setembro de 1891 e nelle serão
guardados os que lhe forem sendo remettidos pela Secretaria
de Estado á medida que os respectivos processos se forem I

concluindo.

D. S+7 de 1891. ai t. 9·
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Do effeito elas leis.
Quanto ao tempo .
Quanto ás pessoas bens
Quanto ao lugar.
Disposição ommum ás tres sec
ções.
Quanto aos prazos legaes e con
vencionaes.

C PITULO IV. Da applicação e Interpretação
das leis.



CAPITULO I.
Secção 1.

Secção II.
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P \l~TE GERAL.

LIVRO U IeO

Dos elementos dos direitos.

TITULO r.

Das Pessoas.
Das pessoas natllraes.
Disposições g-eraes.
Do principio e fim da exislencia
das pessoas nalllraes.

Secção m. Da capacidade.
Secção IV. Da restituição in integTul1l e do

beneJicio ele exoneração,'
Secção v. Da familia.
Secção VI. Do domicilio e da resielencia.

CAPITULO II. Das pessoas juridicas.
Secção unica.

TITULO II.

. 'uns. P.\Gs.
69 23

70 - 73 23

74-- 89 24
90 - 112 28

1I3 - 120 35
121 - 131 37
132 - 1..1 5 40

146 - 173 43

CAPITULO I.

CAPITULO II.
CAPITULO III.

CAPITULO I.

Secção 1.

Secção li.

Secção m.
Secção I\".

Secção \".
CAPITULO II.
CAPITULO III.
CAPITULO IV.
CAPITULOV.

Dos Bens.
Em relação á sua natnreza e
aos direitos.
Em relação aos proprietarios.
Dos bens publicos em relação
aos proprietarios .

TITULO III.

Dos Faclos .
Dos elementos elos actos juridi
coso
Do consentimento.
Do objecto
Da causa.
Da modalidade e da confirmação.
Da fórma dos actos juridicos.
Da nllUid[lde dos actos.
Da interpretação dos actos.
Dos effeitos dos actos.
Das provas dos actos juridicos ou
justificação das relações juridicas.

174

175 - 19·1

195 - 214

215 - 217

218 - 2:'2

223 - 224

225 - 232

233 - 235
236 - 237
238 - 247
248 - 268

269 - 283

284 - 289

290 - 297

298 - 330

50

61

72

77
78
80
, I

82
'4

92

97
98

roo
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CAPITULO VI. Da aClluisiçào, conservaçi'io e ex
tincção de direitos

CAPITULO VII. Das g-arantia~ de terceiros

PARTE ESPEC1AL.

LIVRO 1.

Do direito dos bens.

ART.

331 - 334

335

P.\GS.

111

lr3

CAPITULaI.
CAPITULO II,

Secção J,

Secção 11.

Secção m,

CAPITULO III.

Secçãol.
Secção II.

Secção m.
Secção 1\0.

Secçào \0.

-G:APITULO IV.

G~'PITULOV.

':APITULO VI.

Secção I.

Secção.H.
Secção III.

Secçào (\'.
I

Secção v.

Da posse.
Da propriedade.
Da pl'Opl;iedade em geral.
Da compropriedade.
Dos direitos reaes sobl'e bens
alheios.
Da acquisiç\io da propriedade.
Disposições g-eraes.
Da occupação e da accessão.
Da prescripção.
Da tradição e da transcripção
Das formalidades. nullidades e
cancellamento da transcripção.
Disposições especiaes ao regimen
Torrens
Da protecção da propl"iedade em
geral
Da propriedade litteraria, scienti
fica e artistica.
Da pl'Opriedade dos inventos in
dustriaes.
;Disposições preliminares.
Do privilegio.
Das fonnalidades relativas ás con
cessões de privilegios. Dos 11ecli
dos de paten te e certidão de me
lhoramento
;Do exame prévio e secreto.
Da e4pedição das patentes e cer
tidões de melhoramento, abertura
do~ invo.lucros e publicação dos
relatOlios . . . .
Do!; titulas de garantia provisoria.

336 - '374

375 - 383
38.. - 400

401 - 404

405 - 4°9
410 - 427

428 - 442
443 ...., 461

462 - +76

477 - 480

495 - 521

522 - 533
53-1 - 537

542 - 547
548 - SSz

122

129

r31
r32
r36.)VJ..,f'1
r39

143

1-17

150

r53

r60
r63

r65

167

169
171



Secção VI.

Secçãovu.
Secçãovm.
Secção IX.

Secçãox.

Da nullidade dos privilegios. .
Da caducidade dos privileg-ios.
Dos privilegios estrangeiros.
Das infracções do privilegio.
Da protecção juridica. .
Disposição especial. .

ARTS. PAGS.

553 -- 556 172
557 - 559 174

560 175
561 -- 565 177
566 -- 569 178

570 179

Secçãol.
SE'cçãon.
Secção m.
Secção IV.

Secção!.
Secção n.
Secçãom.
Secção I".
Secçãov.

CAPITULO VII. Dos direitos l"eaeS de uso ou gozo
na cOllsa alheia.
Do liSO e da habitação.
Do usufructo
Das servidões .
Da emphyteuse
Disposição especial ao regimen
Torrens .

CAPITULO VIII. Dos direitos reaes accessorios ás
obrigações.
TIo penhor em geral.
Do penhor agricola
Da retenção .
Da antichrése :
Da hypotheca.
Disposições geraes.
Da constituição da hypotIleca .
Do objecto ela hypotheca
Da comprehensão da hypotheca
Da especialisação .
Da inscripção das hypothecas.
Da, inscripção da hypotheca legal
da mulher casada.
Da inscripção da hypothe a legal
dos menores e interdictos .
Da inscripção das hypothecas es
pecialisadas e especiaes .
Dos effeitos da hypotheca.
Da cessão e subrogação da hypo
theca .
Da extincção da hypotheca.
Da remissão do immovel hypo
thecado
Da acção do credor hypothecario
contra o adquirente .
Da acção contra o tlevedor .
Do cancellamento do reg-istro .
Disposições transitorias • ;
Disposições especiaes ao rcgimen
Torrens

CAPITULO IX. Da desapropriação

571 -- 572 180
573 -- 589 180
590 -- 626 183
627 - 669 191

670 202

671 -- 686 203
687 -- 701 208
702 -- 705 2I2

706 -- 715 214

716 -- 735 217
736 - 738 221

739 - 746 223
747 - 749 224

750 -'- 762 225
763 -- 764 229

765 - 769 230

770 - 777 231

778 - 79~ .:
795 -- 797

798 -- 800 23~

801 -- 803 24(

804 -- 809 241

810 -- 814 242
815 -- 817 243
.818 -- 821 245
&22 -- 825 246

826 -- 840 249

841 -- 855 252
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LIVRO II.

Das obrigações.
'AllTS PAGS.

299

3°7
320

321
329
329
338

34°
34 5
350
353
358.

361
362

366

376

377
380
387 ~

288
289
289 ~ I J l:- tr

961

962

963 - 986

856 - 893
8g4 - 913
914 - 926

927
928 - 935

936 - 942

943 - 947
948

949
950 - 953

954 - 957

Disl)osições geraes.
Das fontes das obligações.
Da transmissão das obrigações
Da extiucção das obrigações.
Do pagamento.
Da:' dação in solutum. Da concor·
data por abandono. Da cessão
geral de bens .
Da compensação
Da confusão.
Da novação .
Da transacção
Do perdão e da remmcia.
Do mutuo dissenso. Do distrado.
Da rescisão. g58 - g60
Da perd'a, destruição ou pereci
mento da cousa .
Da impossibilidade de exec,ução.
Da l'rescripção.
Disposições especiaes á Fazenda
Federal
Da responsabilidade civil e d~ re-
paração do damno. 1001 - 1030
Dos contractos em particular.
Da compra e venda. 1031 - 1083
Da troca. 1084 - 1087
Da locação de cousas. 1088 - II2g
Do emprestimo; u30
Do mutuo. II31 - II5g
Do con1modato. 1I60 - 1165
Do deposito. II66 - Ugl
Das doações. IIg2 - 1215
Do contracto de edição. 1216 - 1226
Da locação de serviços. 1227 - 1251
Do contracto de seguro. 1252 - 1264
Do contracto de renda. 1265 - 1271
Do contracto de sociedade . 1272 - 1287
Disposições especiaes ás socieda-
des de credito real . . 1288 - 1312
Disposições especiaes ás parcerias. 1313 - 1215
Disposições relativas ás associ-
ações • 1316 - ~327

Secção XII. Do mandato . 1328 - 1358
Secção xm. Da fiança . 1359 - 1384

Secçãov.
Secção VI.

Secção \'ll.

Secção VIII.

Secção IX.

Secçãox.
Secção Xl.

CAPITULO II.

CAPITULO III.
Secção I.

Secção li.

Secção m.
Secção IV.

CAPITULO I.
Seoção 1.

Secção li.

Secção III.

Secção IV.
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LIVRO III.

Dos direitos de familia.

ARTS.

1385 - q89

1+24 - 1426

1427 - 1.4 32

q33 - q3+

.po
'III
412

400

P,\r; .

393

1605 - 1621
1622 - 1634

1635 - 1640

1641 - :682

1683 - 1699

Dos esponsaes.
Do casamento.
Disposições geraes 1390 - 1399
Das formalidac)es preliminares do
ca ameuto. 1400
Das pessoas que p'odem oppôr
impedimentos. do tempo e do
modo d~ opp01-os e dos meios
ele solvei-os.' . '14°9 - l+r5
Da, celebração elo casamento. I4I6 - 1421
Do casamento InII1cupalivo. 1422 1423
Do casam~ellto ele brazileil'os 110
estl'angeiro C' de estranO'eiros no
Brazil.
Da prova elo casamento:
Dos effeitos geraes do ca sarnento.
Do casamerlto uullo e do aUllu1·
laveI.
Da dissolução elo casamento e
do dh-orcio . 1446 - 1456
Disposiçõ("s penaes . 1457 - 1465
Disposições diversas. q66 - 1468
Dos conjuges e do poder mari-
tal. q69 - 1485
Do regimcn dos bens no casa'
mento.
Disposições geraes. 1,1 6'- ]492
Do r~gimen C0Jl1111Um 1493 - 1505
Do reg-imcn de não cornlDlIuhão. 150 - 1513
Do regimen dotaI. 1514 1540

Das anhas. 1541 1544
Das dOlrÇões en b'e conj uges 15+5 1553
Da filiação legitima. 1554 - 1562
Do patrio poeler 1563 - 1589
Da filiação natural 1590 - 1694
Dos parentes em ''-eral, Seus di-
reitos e obrigações.
Disposiçõe~ diversas.
Dos alimentos
Da adopção.
Da tutela.
Da curate1a .
Da Cllradoriaclos b ns cle ausentes. ]700 - 1715

Secção x.

Secç~LO m.

S cção VfI.

ecção VJ[J.

Secção lX.

Secção 1.

ecção II.

CAPITULO IX.
CAPITULOX.
CAPITGLO XI.
CAPITULO XII.

Secção 1\'.

Secção v.
Secção,"].,

Secção r.
Secção n.
Secção m.

ecção I\,.

ecção v.
Secç,ào VI.

CAPIT LOV.
CAPITULO.\"1.
CAPIT LO VII.
CAPITTLO VIII.

CAPITULO 1\'.

Secção Xl.

Secção :-''11.

CAPITULO m.

CAPITULO 1
CAPITULO II.

S cçãO I.

Secção n.



LIVRO IV.

Da successão.

1 99 - 192Q

1731 - 1749

ARTS.

1716 - 1730

18So
18S1 - 1898

5r8
519
524

488

492

495
497
Sol
503
506
507
508

Disposições geraes.

Da su cessão legitima ou ab-in
1estato.

Da successão testamentaria.
Disposições diversas. 1750 - 1756
Dos testadores. I757 - 1758
Da fórma dos testamentos e dos
codicUlo . . 1759 - 1770
Da instituição de herdeiro. 177r - 1783
Da desherdação . 1784 - 1786
Das substituições. 1787 - 1803
Da execução dos testamentos. r804 - 1813
Dos testamenteiros. . 1814- - 1823
Da pr'estação de contas. 1824 - 1827
Da vintena e do residuo 1828 - 1832'

Das partilhas . 1833 - 1879
:Qisposiçàes ~speciaes á successào
do s militares
Da coUação.

Da h rança jacente

Secção 1\'.

Secçào ".
Secçào Vl.

Secção "11.

'APITULO III.
Secção I.

Secçãou.
Secção m.

APITULOY.
CAPITULOn.

CAPITl'LO I\'.

C PITULO I.
CAPITULO II.

LIVRO V.

Do concurso de credores. Dos privilegias e preferencias.

192] - 1944 535

PARTE COMPLEMENTAR.

Dos registras.

TITULO r.

Do registro civil dos nascimentos, casamentos e obitos.

CAPITULO I. Disposições geraes I 1 - 7 547
CAPITULO II. Da escripturação dos liVl'OS.

Secção I. Da escripturaçào dos lÍ\'ros do
l'egi tro do:, nascim ntos e abitas. , - 22 -49

ec ào II. Da pscripturoção dos ]inos con-
ernentes ao casamento. 23 - 24 552

CAPl1'l:L IH. Do )'egistro dos nascimentos. 25 - 32 553 \~
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CAPITULO IV.
CAPITULOV.
CAPITULO VI.

",APITULO VII.
:::APITULO VIII.

Do registro dos casamentos. .
.Do registro dos obitos.
Da annotação e averbação dos as·
sentos.
D~s penalidades e recursos
Dos emolumentos.
Modelos .

ART~. PAGS.- _

33 - 38 557

39 - 42 558

-}3 - 49 562

50 - 58 565

59 - 60 567
568

T1TULO II.

Do registro geral e hypothecario.

61
6~

ó "

623

584
588
589

5Qo

613
6I-}

61,)

591

5Cl2

5~'!

1-2

1-7
8 - 14

IS - 21

I ~ 3

4 - 16

33 - 50

22 - 2-}

25 - 30
31 - 32

17 - 44
45 - 53
54 - 61

66 - 70
7 1 - 73

62 - 65

'.

Do registro T orrens.

TITULO IV.

Do registro, sua índole, COllljJre
hensão e {órma.
Dos livro.s.
Da xecução e dir cção.
Das plantas e avaliação dos im
moveis.. .,.
Da entrega dos titulos e sna perda
Dos xb:aclos da matriz.
Do 1-egislro elos actos na malriz
e seus effeitos .

Disposições geraes.
Dos livros do registro geral
Da ordem do serviço e processo
do registro
Da publicidade do regislro.
Do cancel1amento do registro .
'Da responsabilidade dos officiaes
do regish·o.
Dos emolumentos dos o.ffi.ciaes do
registro. .
Disposições diversas.
Modelos.

Do registro das associações.

CAPITULOI.

CAPITULO II.
CAPITULO nI.
CAPITULO 1\ .

CAPITULOV.
CAPITULO VI.
CAPITULO ',II.

CAPITULO I.
CAPITULO II.
CAPITULO III.

TITULO III.

CAPITULO VII.

CAPITULO IV.
CAPITULOV.
CAPITULO VI.

CAPITULO VIII.

CAPITULO U ICO
MoClelo.
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CAPITULO VIII. Da publicidade do registro.
CAPITl •LO IX. Das penalidades.. o
CAPITULO X. Do fundo de garantia
CAPITULO XI. Disposições geracso .

Modelos.. . . . o

TITULO V.

Da inscripção de emprestimos em
obrigações ao poliador .
:Ylodelo o . . . . •

TITULO VI.

Do registro das patentes ele invenção.

"

ARTs.
Sr - 54
55 - 58
59 - 6r
62 - 70

r - 3

r - r3

PAGS.

626
626
627
628
632

Typographia eLo TfuB.\UT, Place ele Meu, 18, Antuerpia. ,\
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pela diminuição do materia1,preç

f

-reportado, que. adquirido na
praia, ~offreria o encargo dos
lireitos de alfandega;

! em vantagem do 1Jlzmicipio

porque, sem isso, fôra impos-,
sivel organizar a planta cadas.!
traI e reconhecer no serviço do
saneamento, para lhes acudir)
as suas necessidades de defesa,
reparo e conservação.

O proprietario nestas condi·
ções terá as seguintes va!ltíL

l:f~ns'

a) dimlnulç:1o do custo do
material a empregar;

b) liberda1e de contrato,
ou ajuste, com quem lhe
convenha, de todas as obras

~rellara ~y.qs ~ Eomp!emen.
ta~es

c) garantia d'\ll J.l:;:'d.ções

r~'lli~ad:.~; porque se não

submette á possibilidade de
reprova~ão Qti: oÍUJa feita.

~q (i qemais lembrar que of.'!
Klt:\trqtantes ahandonam um pri.
V'ílegio, consid,erad,Q eaQeUciaI
m iodas "s empresas de sanea.



~ostraram.nos boje o bel1issitno
~ v••lioso mimo, que os amigos e
:orreligionarios do exmo. sr. d.
'"'e erin dos Ranto Vieira lhe vão
;)fferecer, eQl signal de regosijl)
pelo reconhecimento unanime da
:bapa do sel1 partido, nas I11timas
~leiçõea federaes.

E' um lindo cartão de ouro, m _
dindo 22 centímetros de cumpri.
menta por 15 de largLtra.. TO a1t()~

vêem-se as anua da ~e•.ui:,n '-. m
'elev:o I e o o ~ 'dlto ali es(ref1a.~

e brilbaut!l, endo 1ue 11m, li

do centro, é nm 'r' r'/,le diamante.
L,aueando este ymbob, vêêlD se
as iniciaes S. V. em 22 brilbantes.
representando os 22 deputado re
eonhcci (,. ha!. o, 1,.-5C .. ueuica.
toriíl e ·í.i1U, ; «A,o Emno. Dr. Se
verilio dos a tos Vleh-a preclaro
chefe 110 Republicano d~

SabIa oJl'erecem os seu correligio
narios pela brilhante victoria aI.
rançada no p1eito eleitoral de 30
de janeiro de 190(,.

Bahi, ú'" JUli d de 1906•.
Uma das ponta. do cartn:o rectan.

guiar é dobrada e tem, na dobra,
o symbolo da Justiça, em ouro. re
levo.

O valioso mimo vem acolllfcio.
nado nItm caix;'\o de pellucia E1"(!tJat
tendo, na lampa, as iniciaes S. V

Este cartão é trabalho das offi.
cí.uas qo sr. G<ll1a Jnn'or, a muito
as honra pela bclleza e perfeiç:Io
que o distinguem.

.Tem o peso de um kilo e 50
grammas e foi preparado por 10

cantos dç rei",



ra 26 de Julho de' i91'

f TESTA'MENTO
Foi este o testamento com' que

morreu o Sr. José Francisco ergne
de Abreu feito Das notas do 'rabel...
lião Nemczio Diogenes e fts. 77
\lerso do Livro 9-1 em 26 de Junbo
de 1911. '

Declaro que de sua livre vontade
resolvia fazer este seu testamento
pela fOl,"ma seguinte: '

l'-Que é catholico e nesta' reli..
gião tem vivido e deseja morrer.- '

2'-Que é filho legilimo de Luiz
Jaciotho Vergue e D. Maria AIÍJlelica
Vergne de breu. - .

3'-Que foi casado em primeira.s
Dupcias com D. Libania 'Aui~usta
Tavares Vergne de Abreu, f!1,llecida
e casado cm segundas UupÇillS por
arrbas com D. Euzebia de Jesqs Pe
reira, tendo tido do l' consorc[o, di~
versos filhos, já fallecidos. .

4.-Que sobrevivem os segUIntes
seus netos, Edith. Mario e Libania
.Vergne de Abreu,'fiIhos de seu filho
Ped:-o. e Aurelio, Isabel, Carlos e
Tranquilino, filhos de seu filho
Francisco.

5'-Que nomeia e constitu\ seus
testamenteiros os seos âJDigos Dr.
Argeu otonio de Fre' as e Ca.pitão
I:'eUciano Pereira de Souza pela es...
lima e grande confiança que neHes
deposita, esperando que se cumpram
as disposições, deste seu testamento,
como nelle se contem e t>ede .ao
segundo testamenteiro encarregar
se de !\eu enterramento.

6.-Qae possue os bens seguintcs:
a casa onde reside ao Largo da Bôa
Viagem, freguesia da Penha, com 3
rommodos DO tunda e todos os ter"
rcnos na Boa Tagem, rua da· -iilChl

rua da Imperatriz. Barreiras, até a
rua do Monte ~errat com os limites
coostantlls Da carta de arrumação,
feita pura a"sua meiação DO envem.
tario do primeiro casaJ, c&rtorio do
Escrivllo Baslos, os quaes são coa
nbecidos herdeiros,

7'-Que dos bens releridos, que
possue tem de se dedm.lr O dote
de sua mulher D. Euzebia de Jesus
Pereira, em virtude da escrlptura
de arrbas de 29 de Abril de 190:í.
lavrada fKlS notas do Tabellill.o Spio;
nola e carta de insinuação de 25
de Maio de 1905, dote éste na iro..
portancia de 8:000$000. .

8'-Que deixa a sua mciação á sua
mulher D. ElIgenia de Jesus r'erreira.
pelos cuidados e bons serviços que
lhe tem prestado até a presente data,
separando,se porém, da referida sua
meiação os terrenos occupados pelos
seus mencionados testamenteiros
Doutor Argeu Antonio de F1'eitas e
Feliciano Ferreira de Souza e a casa
que occupaJo o Anastacio VianDa ua
rua 'Vergne de Ahreu e que Jega
aos mesmos, pelos bous serviços
quelbo Icem prestado sem ln
demnisacão algôma por parte
delles sêudó que os serviços presla
dos pelo allndido João Anastacio
Vianna. foram os de discriminar os
terrenoS que elie conb.ece perfeita..
mente.

E por nada, mais ~cr a declarar
pediu ao dito Tabellião. que lavras
se o presente testamento no li vro de
notas seudo testemunhas presentes
Julio 'Gomes da Silva, Geraldo Tao,
crcdi, Miguel Abreu, Brillo. ApoU..
nal"Ío Lopes das Candeias e Joaquim I
Anselmo da Costa que assignaram
com o testador. I

Foi mandado cumprir pelo Exmo.
Sr. Dr. Juiz de Uireito da Vara da
Provedoria no 13 do «:adente. ,

---,.,...----;lt';-.......--.. í.



IORNAL DE NOTICI-

Unica com qúe se alcan
de TRAB

NAO DESALINHA!!!
N

Fazem-se de
. ATTENÇÃO-BenÍ IDO

UNDE'RWOOD, dispondo d
selentes e accessorios. .

J. H.
R:\;J.8. San.ta l3

Associação Commercial aos.
~ seus SOCIOS eao com-

mercío em geral "
Tendo, h"lje, o lllm. Sr. Ge-.

Dera! Gabriel de Souza Pereira
Botafogo, Commandanle desta
Região Militar, em visitaá Dire
ctoria da Associação Commer
eial, appellado para esta, no
senlid9 de intervir com a sua
influencia junto ao commercio
desta praça, afim de que as
casas commerciaes, que contam
no seu serviço com empregados
pertencentes às varias linhas de
tiro do Estado, permittam aos
mesmos, sem pr~juizo dos res
peclivo~ vencimentos, irem ao
Rio de Janeiro, para formar na
parad~7de Setembro deste anne,
commemorativa do nonagesimq
quinto aUlliversario da nossa
iudependencia, a referida Di
rectoria da Associação dirige
se por este meio aos seus con
socios e ao. c<Jmmercio em
geral, transmiUindo-lhes com
vivo empenho o pedido do Sr.
General Commandante do Dis
tricto, c~rta ~e que por todoS!
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